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POVZETEK  

Namen raziskave je ugotavljanje povezanosti med financiranjem obveznih nalog obĉine 

in razvojem ter ekonomsko moĉjo razliĉno velikih obĉin. Izvedena je bila kvantitativna 

raziskava na podlagi podatkov iz lastnega vprašalnika in kazalnikov ekonomske moĉi 

obĉin. Raziskavo smo izvedli z metodami multivariatne analize, s katero smo 

ugotavljali korelacije med ekonomsko moĉjo obĉin in financiranjem njihovih nalog ter 

razvojem glede na velikost obĉin. Skupne dejavnike smo poiskali z metodo glavnih 

komponent. Raziskava je pokazala, da so za obĉine najpomembnejše obvezne naloge na 

podroĉju šolstva in športa, razvojne naloge pa na podroĉju okoljske in prometne 

infrastrukture. Najpomembnejša vira financiranja obveznih nalog obĉin sta drţavni 

proraĉun ter obĉinske takse in okoljske dajatve. Najpomembnejši kazalnik ekonomske 

moĉi obĉin je dohodnina, ki vpliva na financiranje obveznih nalog obĉine in poslediĉno 

na stopnjo IROo. 

Ključne besede: obĉine, obvezne naloge obĉine, dohodnina, financiranje, ekonomska 

moĉ, razvoj, prebivalci. 

SUMMARY  

This master's thesis deals with the systems and effects of financing of the municipalities' 

mandatory duties, as well as development and economic power of municipalities of 

different sizes. It included the data that was gathered with a questionnaire and the 

indicators of the economic power. The survey was carried out with the methods of a 

multivariate analysis that showed the correlations between the economic power of a 

particular municipality, along with the development according to its size. The common 

factors were established with method of the principal components. The research showed 

that the most important mandatory duties of the municipalities are the duties in the 

fields of education and sport, whereas the developmental duties are the most important 

in the fields of environmental and traffic infrastructure. The main sources of financing 

of the municipalities are the state budget, the municipal taxes and the environmental 

taxes. The basic indicator of the economic power of a municipality is the personal 

income tax per resident that affects the financing of the municipalities' mandatory duties 

and subsequently the index of development-related threats level. 

Key words: municipalities, municipalities' mandatory duties, personal income tax, 

financing, economic power, development, population. 
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1 UVOD 

Za opredelitev bistva in poloţaja lokalne samouprave je treba poznati vsebino 

nalog, ki jih opravljajo obĉine. Naloge obĉin so ponavadi opredeljene s skupnim 

pojmom »lokalne zadeve«. Funkcija obĉine je zadovoljevanje javnih potreb in 

financiranje lokalnih zadev javnega pomena na ravni lokalne skupnosti, kjer trţni 

mehanizmi ne delujejo. Obĉina mora svojim prebivalcem omogoĉiti dostop do teh 

dobrin po naĉelu lokalne pripadnosti in ne ekonomske moĉi (Ferfila 2007).  

V lokalne zadeve, ki sodijo v pristojnost obĉine, prištevamo tiste naloge, ki jih 

obĉina lahko samostojno ureja in ki zadevajo samo prebivalce obĉine (Vlaj 2001a). 

Naloge obĉine se delijo na izvirne naloge, ki jih obĉina financira z lastnimi viri, s 

sredstvi drţave in z zadolţevanjem, ter prenesene naloge, ki jih na obĉino prenese 

drţava s predhodnim soglasjem obĉine in za katere mora drţava praviloma zagotoviti 

finanĉna sredstva.  

Ustanovitev lokalne skupnosti oziroma obĉine ne temelji vedno na kazalnikih 

racionalnosti in ekonomske upraviĉenosti, po katerih bi se dalo vnaprej presoditi, ali 

bodo sposobne zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev (Brezovnik in 

Oplotnik 2003). Najveĉkrat uporabljeni merili za nastanek novih obĉin sta velikost 

ozemlja in število prebivalcev na tem ozemlju. 

Financiranje obĉin mora biti usklajeno z naĉelom sorazmernosti sredstev s 

pristojnostmi oziroma nalogami. Finanĉni sistem mora zagotoviti uĉinkovitost 

opravljanja obĉinskih nalog, pri ĉemer mora zagotavljati dovolj razliĉnih in po vsebini 

ustreznih davĉnih in nedavĉnih virov, kar doloĉa tudi Evropska listina lokalne 

samouprave – MELLS (Ur. l. RS, št. 57/96).  

Veljavni sistem financiranja obĉin v Sloveniji temelji na naĉelih finanĉne 

avtonomije in koneksitete, ki doloĉata, da se obĉina financira iz lastnih virov in da 

morajo biti finanĉni viri v sorazmerju z nalogami, ter na naĉelu enakosti pred zakonom, 

ki se izraţa v pravici prebivalcev Slovenije do enakopravnega financiranja nalog, ki so 

jih obĉine na podlagi zakona dolţne zagotavljati svojim prebivalcem (Juvan Gotovac 

2007). 

Evropski integracijski procesi imajo velik vpliv na lokalno in regionalno raven 

organiziranja, sodelovanja in financiranja, zato predstavljajo velik izziv tudi obĉinam. 

Politiĉne odloĉitve in predpisi Evropske unije (EU) neposredno zadevajo posameznega 

drţavljana zlasti, ko gre za vprašanje regionalnega razvoja. Razvojna problematika se 

odraţa kot posledica prepoĉasnega gospodarskega razvoja, regionalnih razvojnih razlik, 

šibkih regionalnih središĉ, premajhnega števila inovativnih regij in odsotnosti struktur 

za odloĉanje o potrebah po javnih storitvah na regionalni ravni (Regionalni in prostorski 

razvoj 2004). Odpravljanje regionalnih razlik je dolgotrajno in teţavno, zato je treba 

opredeliti regionalne probleme in njihove vzroke, cilje, strategijo in instrumente za 

njihovo reševanje kot tudi vrednotenje politike (Vanhove 1999). Sodelovanje znotraj 

okvira EU ponuja lokalnim in regionalnim oblastem priloţnost za sodelovanje pri 
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razvojnih programih in projektih, pri tem pa lahko koristijo finanĉne vire EU, ki 

spodbujajo regionalni in lokalni razvoj obĉin. S pridobivanjem evropskih finanĉnih 

sredstev lahko obĉina lastne finanĉne vire izkoristi za dodatne razvojne programe, s 

katerimi uresniĉuje lokalni javni interes in dviguje ţivljenjski standard prebivalcev. 

Glede na veliko število obĉin v Sloveniji, od katerih so mnoge v slabem finanĉnem 

poloţaju, se bodo morale te zaradi uĉinkovitejšega uresniĉevanja svojih lokalnih 

interesov priĉeti bolj intenzivno povezovati (Drofenik 2007). S povezovanjem, ki je 

lahko v obliki skupnih obĉinskih uprav, zvez ali pokrajin, bodo obĉine dale sicer v prvi 

vrsti prednost skupnim regionalnim projektom, ki pa bodo ob uspešni realizaciji kasneje 

tudi vplivali na razvoj posameznih lokalnih okolij. Vpliv se bo odraţal skozi veĉje 

število novih in moĉnejših gospodarskih subjektov, v dvigu števila zaposlenih, v boljši 

izobrazbeni strukturi prebivalcev, tehnološkem napredku in urejeni javni infrastrukturi. 

Vse to pa je povezano z vprašanjem sistema financiranja in uĉinkovite porabe javnih 

sredstev, ki se odraţata kot blaginja prebivalcev na lokalni ravni. 

1.1 Opredelitev problematike 

Obĉina predstavlja samostojno gospodarsko enoto, katere osnova je njeno 

premoţenje, ki ga sestavljajo nepremiĉne in premiĉne stvari, denarna sredstva in 

pravice. Gospodarsko bolj razvite obĉine lahko namenijo veĉ proraĉunskih sredstev 

zadovoljevanju tistih javnih potreb, ki omogoĉajo višji ţivljenjski standard prebivalcev. 

Veĉina novih obĉin je svoje razvojne moţnosti videla v odcepitvi od matiĉnih obĉin. Na 

tak naĉin si ţelijo zagotoviti finanĉna sredstva, ki bi jim omogoĉila gospodarski preboj. 

Zaradi novih, ekonomsko šibkih obĉin pa veĉinoma prihaja le do veĉje regionalne 

razdrobljenosti, zmanjšuje se vloga lokalne samouprave, poveĉuje pa se odvisnost od 

finanĉnih sredstev iz drţavnega proraĉuna (Brezovnik 2005). 

Vsako obmoĉje je v ţelji po oblikovanju lastne obĉine, ki bi omogoĉila hitrejši 

razvoj zapostavljenih, obrobnih obmoĉij, tehtalo predvsem ekonomsko-finanĉne vidike 

in politiĉne interese. Ob tem pa se postavlja vprašanje upraviĉenosti nadaljnjega 

drobljenja obĉin, katerih glavni vir prihodkov je finanĉna izravnava iz drţavnega 

proraĉuna in ne lastni viri, ki zagotavljajo finanĉno avtonomnost obĉine in moţnost 

razvoja. Pri tem gre predvsem za manjše, slabo razvite ali demografsko ogroţene 

obĉine, ob ĉemer se postavlja kljuĉno vprašanje, ali so te obĉine z nastankom in 

delovanjem dejavnik ohranjanja in razvoja doloĉenega obmoĉja, ali pa so zgolj finanĉno 

breme drţavnega proraĉuna (Ferfila 2007). Problem financiranja obĉin se odraţa ţe pri 

financiranju obveznih nalog, katerih število se iz leta v leto poveĉuje, zlasti z njihovim 

prenosom z drţavne na lokalno raven, za katere pa drţava ne zagotavlja potrebnih 

finanĉnih sredstev. Nadaljnji problem se kaţe tudi v tem, da velika veĉina obĉin nima 

dovolj lastnih finanĉnih virov, s katerimi bi financirala tudi druge, neobvezne naloge, ki 

bi jim omogoĉale hitrejši razvoj in zmanjševanje regionalnih razlik. Obĉine so si po 

velikosti, številu prebivalcev in gospodarski moĉi zelo razliĉne, naloga drţave pa je 
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zagotoviti tak sistem financiranja obĉin, ki bo omogoĉal njihovo uĉinkovitost in enakost 

pri izvajanju zakonsko doloĉenih nalog. 

Za zmanjševanje razlik v razvitosti v posameznih regijah je drţava sprejela 

temeljne strateške dokumente. Ti dokumenti opredeljujejo razvojne probleme, strateške 

cilje, ukrepe in aktivnosti za skladen regionalni razvoj Slovenije na podlagi regionalnih 

razvojnih programov. Ker v Sloveniji še vedno nimamo regij (pokrajin), predstavljajo 

obĉine izhodišĉe za izvajanje regionalnega razvoja drţave, zato bi bilo treba z zakonom 

urediti obvezno izdelavo obĉinskih razvojnih programov, ki bi bili podlaga regionalnim 

razvojnim programom in drugim nacionalnim strateškim dokumentom za izvajanje 

skladnega regionalnega razvoja. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Osrednji namen magistrske naloge je bil analizirati sistem in uĉinke financiranja 

obveznih nalog obĉin ter empiriĉno preizkusiti povezanost med financiranjem obveznih 

nalog obĉin in razvojem ter ekonomsko moĉjo razliĉno velikih obĉin v Sloveniji. 

Skladno z namenom naloge sem zastavila veĉ ciljev, ki so opredeljeni v poglavju 6.1. 

Glede na postavljene cilje sem izvedla raziskavo v kateri sem ţelela najprej opredeliti 

najbolj pomembne naloge obĉin, identificirati razvojne prioritete, razvojne moţnosti 

obĉin ter uĉinke financiranja obveznih nalog obĉin. V nadaljevanju raziskave sem 

analizirala sistem financiranja obveznih nalog obĉine, s ĉimer sem ugotavljala 

pomembnost in zadostnost finanĉnih virov za financiranje obveznih nalog obĉin v 

povezavi z ekonomsko moĉjo obĉin. V zadnjem delu raziskave pa sem ocenjevala 

uĉinke oziroma rezultate financiranja obveznih nalog obĉin. 

1.3 Temeljna teza in hipotezi 

Temeljna teza raziskave je, da ekonomska moĉ obĉine vpliva na financiranje 

obveznih nalog obĉine in razvoj obĉin glede na velikost obĉine. Število zaposlenih 

prebivalcev, premoţenje obĉine, razvitost infrastrukture, viri financiranja so dejavniki, 

ki vplivajo na obseg in kakovost javnih dobrin in storitev, ki jih obĉine zagotavljajo 

prebivalcem z opravljanjem obveznih nalog. 

Na podlagi temeljne teze sem postavila dve hipotezi, ki sta bili testirani s pomoĉjo 

primarnih podatkov, ki sem ji zbrala z lastno izdelanim vprašalnikom, in sekundarnih 

podatkov iz preuĉene domaĉe in tuje literature s podroĉja javnih financ (Brezovnik, 

Cvikl, Ĉok, Drofenik, Ferfila, Fisher, Foster, Jelĉić, Kriţaniĉ, Musgrave, Oplotnik, 

Peĉar) in regionalnega razvoja (Armstrong, Bennett, Buĉar, Bugariĉ, Kavaš, Kezunoviĉ, 

Lajh, Senjur, Vanhove), ter statistiĉnih evidenc (Statistiĉni urad Republike Slovenije – 

SURS, Urad za makroekonomske analize in razvoj – UMAR, Ministrstvo za finance – 

MF): 

 H1: Velikost obĉine vpliva na opravljanje njenih obveznih nalog in na razvoj 

obĉine. 
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Obĉine sem glede na število prebivalcev razdelila v tri skupine: majhne obĉine do 

5.000 prebivalcev, srednje velike obĉine od 5.001 do 20.000 prebivalcev in velike 

obĉine nad 20.000 prebivalcev. Posamezne skupine obĉin sem analizirala glede na 

pomembnost izvajanja posameznih obveznih nalog obĉin, razvojne prioritete obĉin, 

namenska razvojna sredstva in razvojne moţnosti. Analiza je bila izvedena za vsako 

skupino obĉin na podlagi podatkov, ki sem jih dobila s pomoĉjo Likertove ocenjevalne 

petstopenjske numeriĉne lestvice. 

 H2: Financiranje obveznih nalog obĉin je odvisno od ekonomske moĉi obĉin. 

Pri testiranju hipoteze H2 sem ugotavljala korelacije, ki jih odraţa Pearsonov 

koeficient korelacije (PKK). Namen testiranja te hipoteze je bil ugotoviti obstoj in 

jakost korelacij med financiranjem obveznih nalog obĉin s sredstvi iz razpoloţljivih 

finanĉnih virov ter njihovo zadostnostjo in uĉinkovitostjo v odvisnosti od ekonomske 

moĉi obĉin.  

Obrazloţitev obeh hipotez je na podlagi uporabljenih spremenljivk ter priĉakovane 

povezanosti med posameznimi skupinami obĉin in uporabljenimi spremenljivkami 

podrobneje opredeljena v poglavju 6.2. 

1.4 Raziskovalne metode 

Raziskava v magistrski nalogi je sestavljena iz teoretiĉnega in empiriĉnega dela. V 

teoretiĉnem delu bom analizirala podroĉje delovanja lokalne samouprave. Osredotoĉila 

se bom na izvajanje obveznih nalog obĉin, ki jih doloĉa zakonodaja s podroĉij 

skladnega regionalnega razvoja v povezavi s sistemom financiranja obĉin. Pri tem bom 

uporabila strokovno literaturo domaĉih in tujih avtorjev s podroĉja lokalne samouprave, 

regionalnega razvoja in javnih financ. 

Teoretiĉni del naloge je podlaga za empiriĉni del, ki vkljuĉuje lastno izdelano 

kvantitativno raziskavo, ki sem jo izvedla s pomoĉjo lastno izdelanega anketnega 

vprašalnika ter kazalnikov ekonomske moĉi obĉin v Sloveniji, ki sem jih pridobila iz 

uradnih evidenc MF, SURS in UMAR. Anketni vprašalnik obsega pet sklopov  vprašanj 

zaprtega tipa; vprašanja se vsebinsko nanašajo na posamezne raziskovalne cilje naloge, 

razvršĉanje trditev znotraj posameznih vprašanj pa sem izvedla s pomoĉjo Likertove 

ocenjevalne petstopenjske numeriĉne lestvice. Vprašalnik je bil posredovan na 

elektronske naslove 210 obĉin v Sloveniji (N=210) s pomoĉjo elektronske pošte.  

Kot dejavnike, ki opredeljujejo ekonomsko moĉ obĉin, bom uporabila izbrane 

kazalnike, ki so dostopni na ravni obĉin in sem jih pridobila iz uradnih statistiĉnih 

evidenc: dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega, osnova za dohodnino na 

prebivalca, povpreĉna meseĉna bruto plaĉa na zaposlenega po obĉinah, stopnja 

brezposelnosti v obĉini in indeks razvojne ogroţenosti obĉin. Za izraĉun osnovnih 

statistik, porazdelitev in grafov bom dobljene podatke obdelala v programu MS Excel. 

V nadaljevanju raziskave bom testiranje obeh postavljenih hipotez izvedla z 

metodami multivariatne analize v SPSS programu (Košmelj 1993 in Rovan 2008). Za 
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preverjanje hipoteze H1 bom uporabila primarne podatke, ki sem jih pridobila iz prvega 

in drugega sklopa vprašanj anketnega vprašalnika. Za testiranje te hipoteze bom 

uporabila povpreĉja in frekvence, ki jih bom pridobila s pomoĉjo Likertove ocenjevalne 

petstopenjske numeriĉne lestvice. Za ugotavljanje razlik med skupinami obĉin, v katerih 

so obĉine razvršĉene glede na velikost, merjeno s številom prebivalcev, pa bom 

uporabila analizo variance (angl. ANOVA) in pri tem najprej izvedla preizkus domneve 

o enakosti aritmetiĉnih sredin za neodvisne skupine (vzorce). Pri tem bom z F statistiko 

preverila veljavnost niĉelne hipoteze, po kateri so aritmetiĉne sredine opazovane 

spremenljivke enake za vse analizirane skupine obĉin. Pri statistiĉno znaĉilnih skupinah 

bom s Post Hoc testom ugotavljala razlike med skupinami glede na velikost obĉine, 

merjeno s številom prebivalcev. 

Za preverjanje druge hipoteze H2 bom uporabila primarne podatke, ki sem jih 

pridobila iz tretjega in ĉetrtega sklopa vprašanj anketnega vprašalnika, ter sekundarne 

podatke, ki kot kazalniki za doloĉanje stopnje razvitosti obĉin odraţajo ekonomsko moĉ 

obĉin. Pri slednjih gre za sekundarne podatke, ki sem jih pridobila iz javno dostopnih 

uradnih evidenc MF, SURS in UMAR. Na podlagi pridobljenih in zbranih podatkov 

bom izvedla testiranje hipoteze H2 in s pomoĉjo PKK ugotavljala obstoj in jakost 

korelacij med financiranjem obveznih nalog obĉin v odvisnosti od ekonomske moĉi 

obĉin. Skladno z namenom in cilji naloge bom v nadaljevanju raziskave z uporabo 

metode glavnih komponent skušala prikazati povezanost in morebitno razliĉnost med 

dejavniki oziroma ugotoviti, ali obstajajo kakšni skupni dejavniki med prouĉevanimi 

spremenljivkami, ki vplivajo na opredelitev najbolj pomembnih obveznih nalog obĉin, 

razvojnih prioritet, namenskih sredstev za izvajanje razvoja ter na pomembnost in 

uĉinkovitost finanĉnih virov, s katerimi se financirajo obvezne naloge obĉin, ter 

ustreznost parametrov, ki doloĉajo primerno porabo obĉin. Na podlagi rezultatov 

kvantitativne raziskave in testiranja postavljenih hipotez bom potrdila oziroma ovrgla 

temeljno tezo o vplivu ekonomske moĉi obĉine na financiranje obveznih nalog obĉine 

in razvoj glede na velikost obĉine. 

1.5 Predpostavke in omejitve 

Pri izdelavi magistrske naloge sem predpostavila, da morajo biti finanĉni viri obĉin 

v sorazmerju z nalogami obĉine, sistem financiranja pa mora zagotavljati solidarnost 

med obĉinami in enakost drţavljanov. Ekonomska moĉ obĉin vpliva na financiranje 

obveznih nalog obĉin, zato se ekonomsko šibkejšim obĉinam, katerih finanĉni viri niso 

v sorazmerju z njihovimi nalogami, dodeli finanĉna izravnava iz drţavnega proraĉuna.  

Raziskava temelji na podatkih iz uradnih statistiĉnih evidenc, ki so izdelane za 

obĉine, in podatkov, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom. V prvem sklopu 

vprašalnika so tudi vprašanja, ki se nanašajo na splošne statistiĉne podatke obĉin, kot so 

velikost obĉine po površini in številu prebivalcev, vrsta obĉine in regionalna pripadnost 

obĉine, ki bi jih sicer lahko pridobila tudi iz javno dostopnih statistiĉnih evidenc, vendar 
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pa bi se pri tem pojavila omejitev, in sicer zaradi tega, ker sem vprašalnik pošiljala 

preko Zdruţenja obĉin Slovenije in Skupnosti obĉin Slovenije, ki pa sta mi izpolnjene 

vprašalnike vrnila kot anonimne. Torej nisem vedela, za katero obĉino gre, zato so bili 

tako podatki o velikost obĉin kot tudi podatki o namenskih sredstvih pomembni; v 

nasprotnem obĉin ne bi mogla razvrstiti v posamezne velikostne skupine in ugotavljati 

pomembnosti namenskih sredstev kot tudi IROo. Ostale podatke, ki sem jih pridobila z 

vprašanji iz prvega sklopa vprašanj (velikost obĉine po površini, vrsta obĉine, regija 

obĉine), pa sem uporabila za prikaz strukture sodelujoĉih obĉin v raziskavi oziroma kot 

vzorec anketiranih obĉin (poglavje 6.3). Predpostavila sem tudi slabo odzivnost 

anketiranih obĉin in s tem premajhno število vrnjenih izpolnjenih vprašalnikov, zato 

sem pošiljanje vprašalnikov veĉkrat ponovila. 

Namen anketiranja je pridobiti podatke za nadaljnjo raziskavo na podlagi Likertove 

ocenjevalne petstopenjske numeriĉne lestvice (1=najniţja vrednost, 5=najvišja 

vrednost) s katero ţelim ugotoviti pomembnost posameznih spremenljivk, ki so 

vkljuĉene v raziskavo. Glede na namen in cilje raziskave sem v spremnem dopisu 

anketni vprašalnik naslovila na vodje finanĉnih sluţb oziroma strokovne sluţbe obĉin, 

ki so zadolţene za uravnoteţenost proraĉuna z vidika izvajanja in financiranja zakonsko 

doloĉenih nalog obĉine in so obenem dovolj kompetentne za izpolnjevanje predmetnega 

vprašalnika. Namen naloge ni ugotavljanje finanĉnih podatkov po posameznih 

podroĉjih oziroma nalogah obĉin, temveĉ ugotoviti, katere so tiste obvezne naloge, ki so 

najbolj pomembne za posamezne skupine obĉin, torej tiste naloge, ki jih lahko obĉine v 

kar najveĉji meri financirajo same in jim dajejo najveĉjo pomembnost tako z višino 

namenskih sredstev financiranja kot z vidika razvojnih moţnosti in priloţnosti. Kako so 

obĉine razumele razvojne priloţnosti, ne morem trditi z gotovostjo, saj pri tem obstaja 

dvom, ali so pri tem vprašanju ocenile dejanske moţnosti na osnovi primerjalnih 

prednosti, ali pa gre za subjektivne odloĉitve. Morebitna dvoumnost pri tem vprašanju 

se lahko odrazi kot pomanjkljivost, vendar pa ob predpostavki, da obĉine kot lokalne 

skupnosti samostojno odloĉajo o razporeditvi svojih finanĉnih sredstev za financiranje 

tistih obveznih nalog, za katere ocenjujejo, da so najbolj pomembne, kot tudi, da najveĉ 

namenskih sredstev namenjajo za tiste naloge, pri katerih se kaţejo najveĉje razvojne 

moţnosti, lahko zatrdim, da sta pomembnost obveznih nalog obĉin in financiranje 

razvojnih moţnosti odvisni od višine namenskih sredstev, ki jih obĉine namenijo za 

njihovo financiranje. To trditev lahko tudi poenostavim – višina namenskih sredstev 

odraţa pomembnost obveznih nalog obĉine kot tudi pomembnost razvojnih moţnosti – 

veĉ sredstev se vlaga v tiste obvezne naloge, ki so pomembnejše za posamezno obĉino, 

ter v tiste razvojne moţnosti, ki obĉinam omogoĉajo hitrejši razvoj.  

Morda lahko predstavljajo izbrani kazalniki, ki doloĉajo ekonomsko moĉ obĉin 

doloĉeno omejitev, saj sem za doloĉanje ekonomske moĉi obĉin izbrala tiste kazalnike 

za katere menim, da lahko najbolj ustrezno odrazijo ekonomsko moĉ obĉine, zato sem 

za njeno ugotavljanje uporabila izbrane kazalnike, ki doloĉajo stopnjo razvitosti obĉin 
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na podlagi indeksa razvojne ogroţenosti obĉin (IROo), ki je izraĉunan s pomoĉjo 

uteţitve kazalcev razvitosti, ogroţenosti in razvojnih moţnosti (Vlada Republike 

Slovenije 2005 – Vlada RS) ter kazalnik bruto plaĉa na zaposlenega. 
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2 LOKALNA SAMOUPRAVA V SLOVENIJI  

Lokalna samouprava predstavlja pravnosistemsko institucijo, ki opredeljuje poloţaj 

lokalne skupnosti. Drţave po svetu obravnavajo pojem lokalne samouprave zelo 

razliĉno. Ob tem se kaţejo predvsem instititucionalne razlike, kar odraţa tudi 

terminološko poimenovanje lokalne samouprave predvsem v treh evropskih drţavah (v 

Veliki Britaniji, Nemĉiji in Franciji), ki so imele moĉan vpliv na vzpostavitev lokalne 

samouprave v drugih evropskih deţelah: angleški izraz »Local Government« pomeni 

»lokalna vladavina«, francoski izraz »l'administration locale« pomeni lokalna uprava, 

nemški izraz »Kommunale Selbstverwaltung« pa pomeni lokalna samouprava; glede na 

posamezna poimenovanja lokalne samouprave lahko povzamemo, da je angleški pojem 

širši in izraţa politiĉno vsebino, francoski pa je oţji in izraţa upravno vsebino, nemški 

pojem pomeni enako kot lokalna samouprava v slovenšĉini (Šmidovnik 1995). 

Uresniĉevanje lokalne samouprave je kompleksen druţbeni, politiĉni, pravni in 

upravni proces, ki se nanaša predvsem na delitev posameznih pristojnosti med drţavno 

in lokalno ravnjo. Ustrezno urejena lokalna samouprava omogoĉa, da so javne sluţbe 

uĉinkovitejše, kot ĉe bi se izvajale samo na drţavni – centralni ravni (Vlaj 2001a). Na ta 

naĉin se javni sektor s svojimi storitvami pribliţuje prebivalcem na lokalni ravni in jim 

omogoĉa bolj uĉinkovito urejanje njihovih lokalnih potreb. Namen sodobne lokalne 

samouprave je zagotavljanje dobrin, ki so za ţivljenje ljudi nujno potrebne. 

Zagotavljanje javnih dobrin, ki jih izvaja lokalna skupnost kot svoje obvezne naloge 

skozi opravljanje javnih sluţb, so zlasti: oskrba z elektriko, plinom, vodo, odvoz smeti, 

javni prevoz, telekomunikacije, osnovno šolstvo, zdravstvo in podobno.  

Lokalna skupnost kot nosilec lokalne samouprave naj bi z opravljanjem svojih 

obveznih nalog zagotavljala tudi pogoje za varstvo in ustvarjanje novih delovnih mest in 

napredek pri zagotavljanju moţnosti za usposabljanje drţavljanov, uveljavljala 

dejavnosti za krepitev lokalne identitete, krepila sodelovanje med lokalnimi skupnostmi 

in drţavljani ter lokalno oblastjo, saj je za demokratiĉnost vsake drţave bistvenega 

pomena, da je demokracija zavarovana in deluje v najmanjših enotah, ki jih 

predstavljajo lokalne skupnosti (Vlaj 2004). 

2.1 Ustava Republike Slovenije 

V Ustavi Republike Slovenije (ustava) je lokalni samoupravi namenjena precejšnja 

pozornost. Ţe v splošnih doloĉbah v 9. ĉlenu ustava (Ur. l. RS, št. 33/91) doloĉa: »V 

Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava«.  

S to doloĉbo drţava priznava lokalni skupnosti avtonomnost in daje drţavljanom 

moţnost in pravico do uresniĉevanja lokalne samouprave. 43. ĉlen ustave govori: 

»Volilna pravica je splošna in enaka,« kar se smiselno nanaša tudi na lokalne volitve; v 

44. ĉlenu ustave ja zapisano: »Vsak drţavljan ima pravico, da v skladu z zakonom 

neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.« 
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Peto poglavje ustave je v celoti namenjeno lokalni samoupravi, kjer se posamezne 

doloĉbe nanašajo predvsem na uresniĉevanje lokalne samouprave, obĉino, delovno 

podroĉje samoupravnih lokalnih skupnosti, mestno obĉino, dohodke obĉine, širše 

samoupravne skupnosti, nadzor, drugo samoupravo, samoupravo na podroĉju druţbenih 

dejavnosti.  

2.2 Osnovne značilnosti lokalne samouprave 

2.2.1 Lokalna samouprava 

MELLS, ki jo je Slovenija ratificirala in podpisala leta 1997, v 3. ĉlenu opredeljuje, 

da: »Lokalna samouprava oznaĉuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah 

zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist 

lokalnega prebivalstva.« Bistvo lokalne samouprave je v upravljanju z lokalnimi 

zadevami, upravljanje pa se udejanja skozi odloĉanje (Grad 1998).  

Številni teoretiki, ki so ţe v preteklosti delovali na podroĉju lokalne samouprave 

(Merkl 1927, Krbek 1950 in Djordjević 1965), so podali svoje definicije o tem, kaj je 

lokalna samouprava. Lokalna samouprava je metoda upravljanja, ki priteguje k 

upravljanju tiste, ki se jih zadeve upravljanja tiĉejo in je nasprotje od drţavne uprave; 

pri drţavni upravi je drţavljan objekt upravljanja, pri lokalni samoupravi pa je subjekt 

upravljanja. 

Bistvo sodobnega razumevanja pojma »lokalna samouprava« temelji na 

samoupravnosti, kar pomeni, da lokalno samoupravo tvorijo naslednje kategorije (Ţagar 

2006): 

 teritorialna – lokalne skupnosti, ki so ustanovljene kot subjekti lokalne 

samouprave za doloĉeno obmoĉje drţave, ki je oţje od drţave – npr. obĉine, 

pokrajine, 

 funkcionalna – tem skupnostim se prizna delovno podroĉje nalog lokalnega ali 

regionalnega pomena, ki odraţajo interese njihovih prebivalcev, 

 organizacijska – naloge opravljajo ĉlani lokalne skupnosti samostojno z lastno 

odgovornostjo, neposredno ali po izvoljenih organih, 

 materialno-finanĉna – lokalna skupnost ima lastna materialna in finanĉna 

sredstva za opravljanje svojih nalog, 

 pravna – lokalna skupnost ima status pravne osebe, kar pomeni, da samostojno 

nastopa v poslovno-pravnem prometu. 

2.2.2 Lokalna skupnost 

Lokalna skupnost zagotavlja javne dobrine, poveĉuje druţbene aktivnosti, zaznava 

potrebe, ustvarja energijo in širi informacije (Chanan 1999). Podroĉje delovanja 

lokalnih skupnosti je obseţno, zato obstaja veliko definicij tega pojma. 
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 Lokalna skupnost je tista teritorialna druţbena skupnost, kjer na najniţji ravni 

nastajajo doloĉene skupne potrebe prebivalcev, ki jih je mogoĉe reševati le na 

skupen naĉin (Šmidovnik 1995). 

 Lokalna skupnost predstavlja skupnost ljudi na zaokroţenem teritorialnem 

obmoĉju, na katerem so ljudje zaradi skupnih interesov pri zadovoljevanju 

potreb medsebojno povezani (Grafenauer 2000). 

 Lokalna skupnost je naravna skupnost, ki nastane na posameznem oţjem 

ozemlju kot posledica nujnosti uresniĉevanja posameznih skupnih interesov 

ljudi, pogojenih s skupnim bivanjem na tem obmoĉju (Vlaj 2004).  

 Lokalna skupnost je naravna teritorialna druţbena skupnost, kjer se na lokalni 

ravni pojavljajo doloĉene skupne potrebe prebivalcev, ki jih rešujejo skupaj in 

so osnova lokalne samouprave oziroma nosilke lokalne samouprave, ki jo 

sestavljajo ljudje, organizirani v obĉine, mesta ali širše lokalne skupnosti 

(Ţagar 2006). 

 Lokalna skupnost opravlja pomembne druţbene in gospodarske naloge 

(Patsouratis 1990). 

 Lokalna skupnost predstavlja lokalnim igralcem moţnost uresniĉevanja 

lokalnih razvojnih potencialov v skladu z njihovimi priĉakovanji in naĉrti 

lokalnega prebivalstva (Depoele 2001). 

Iz navedenih definicij lokalne skupnosti je razvidno, da njen nastanek zahteva 

doloĉen teritorij, ljudi, ki so naseljeni na tem teritoriju, in njihove potrebe, dejavnosti za 

zadovoljevanje teh potreb in zavest ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo (Brezovnik in 

Oplotnik 2003). 

2.2.3 Občina 

Temeljna enota lokalne samouprave je obĉina, ki je oblikovana v okviru naravne, 

zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, povezane s skupnimi interesi, in ima poloţaj 

samoupravnosti po zakonskih doloĉilih drţave, v kateri se nahaja. Obĉine nastanejo kot 

naravna posledica lokalne skupnosti, ki si je med svojim razvojem pridobila formalno-

pravni status v drţavi. Ta status ji omogoĉa doloĉeno stopnjo avtonomije, ki opredeljuje 

njene naloge v skladu z zakonodajo posamezne drţave (Vlaj 2004).  

2.2.4 Širše lokalne samoupravne skupnosti 

Veĉina evropskih drţav poleg obĉine pozna tudi lokalne samoupravne skupnosti na 

širšem teritoriju, ki so nastale po doloĉenih naravnih, teritorialnih, gospodarskih in 

druţbenih merilih, poimenovane kot pokrajine, province, regije, deţele, departmaji in 

podobno. Širše lokalne samoupravne skupnosti so znaĉilne za drţave, ki imajo dvo ali 

veĉ nivojsko lokalno samoupravo in obsegajo veĉje število obĉin; tako zasnovana 

lokalna samouprava predstavlja vmesno stopnjo lokalne samouprave med obĉino in 
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drţavo. Uvedba širše lokalne samouprave je smotrna zlasti tam, kjer obstaja veliko 

število majhnih obĉin, ki ne zmorejo strokovno in kakovostno opravljati svojih z 

zakonom doloĉenih nalog bodisi zaradi pomanjkanja ustreznega kadra bodisi zaradi 

ekonomske šibkosti.  

2.3 Zgodovinski razvoj lokalne samouprave 

Prvi zametki lokalne samouprave na obmoĉju današnje Evrope segajo daleĉ v 12. 

stoletje, ko so mesta dobivala mestne pravice. Prve oblike samouprave so se pojavile 

najprej v obmorskih mestih in so se postopoma širile v notranjost takratnih deţel 

(Holcman in Kochner 2005). Takratna lokalna samouprava slovenskih srednjeveških 

mest je bila zelo podobna samoupravi bliţnjih italijanskih oziroma nemških mest. 

Lokalna samouprava se je najhitreje formirala tam, kjer so bile pomembne prometne 

poti, razvijajoĉa se trgovina in obrt, kar pomeni, da je ţe sam gospodarski razvoj nekega 

obmoĉja spodbujal nastanek druţbene institucije, ki naj bi urejala doloĉene skupne 

zadeve (Šmidovnik 1995). 

V obdobju vladavine cesarice Marije Terezije (1740–1780) in še posebej Joţefa II 

(1780–1790) se je priĉelo obdobje absolutizma, v katerem je postajal vladar neodvisen 

od ustanov na podroĉju davĉnega prava. Glavni namen reform v ĉasu je bila okrepitev 

drţave oz. njenega monarha, kar pa je privedlo do ukinitve lokalne samouprave. Po 

marĉni revoluciji leta 1848 je bil odpravljen sistem zemljiškega gospostva in uvedene so 

bile politiĉne samoupravne obĉine. Na obmoĉju Slovenije so leta 1849 priĉele delovati 

vaške in mestne obĉine, okraji in kresije (okroţja). Obĉine so skrbele predvsem za 

obĉinsko premoţenje in finance ter javno varnost, obenem pa so bile nanje prenesene 

tudi nekatere drţavne zadeve. Okvirni drţavni zakon o obĉinah iz leta 1862 je bil 

podlaga za deţelne zakone o obĉinah in je veljal vse do leta 1918, ko je razpadla 

monarhija. Kranjski deţelni zakon iz leta 1866 pa je povzroĉil zmanjšanje števila obĉin 

s 501 na 348 obĉin, kar je privedlo do izenaĉitve mestnih in podeţelskih obĉin, le 

deţelna glavna mesta so ohranila poseben status – Ljubljana, Maribor, Celje in Ptuj 

(Vlaj 2001b). 

Po nastanku Kraljevine Jugoslavije, katere del je postala tudi tedanja Slovenija, so 

bila z Vidovdansko ustavo iz leta 1921 postavljena nova naĉela za delovanje lokalne 

samouprave, ki naj bi temeljila na treh ravneh: obĉini, okraju in oblasti; okraji niso 

nikoli delovali, oblasti pa so delovale kot drţavni organi do leta 1929. Leta 1933 je bil 

ponovno vzpostavljen sistem volitev obĉinskih organov na podlagi zakona o obĉinah. 

Ta zakon je obenem doloĉal, da mora imeti obĉina najmanj 3000 prebivalcev, kar je 

povzroĉilo veliko zdruţevanje obĉin. Število obĉin se je tako zmanjšalo s 1241 na 469 

obĉin. Mesta so ohranila poseben status in so poleg lastnih zadev opravljala tudi 

prenesene drţavne zadeve (Šmidovnik 1995). 

Z nastankom socialistiĉne drţave Jugoslavije leta 1945 in uvedbo novega 

politiĉnega sistema je bil najprej prevzet sovjetski model oblasti lokalne samouprave; 
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po letu 1950 je Jugoslavija v politiĉno in gospodarsko delovanje drţave vpeljala 

samoupravljanje. Sistem samoupravljanja je takratni socialistiĉni Jugoslaviji omogoĉil 

uvedbo trţnega gospodarstva do doloĉene mere in tudi doloĉeno avtonomijo lokalnih 

skupnosti, ki se je imenovala komunalni sistem. V Sloveniji je do leta 1994 obstajalo 62 

obĉin – komun, s povpreĉno velikostjo 326,7 km
2
 in z 32.500 prebivalci. Komune s 

takim teritorialnim obsegom in tudi po svojih pristojnostih niso bile primerljive s 

klasiĉnimi obĉinami v sosednjih evropskih drţavah in tudi niso mogle opravljati tistih 

lokalnih zadev, za katere bi obĉina po svoji osnovni funkciji morala skrbeti. Zlasti so 

bile komune neuspešne pri izvajanju razvoja (glej poglavje 4.1), saj so predstavljale 

podaljšano roko drţave, kar pomeni, da je bila njihova vloga predvsem izvajanje 

upravnih nalog in uresniĉevanje politiĉnih odloĉitev drţave (Vlaj 2001b). 

Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 pa je bilo uvajanje lokalne samouprave eno 

izmed najpomembnejših in najzahtevnejših nalog v novi drţavi, saj je šlo za korenito 

spremembo dotedanje ureditve z uvedbo klasiĉne lokalne samouprave 

zahodnoevropskega tipa (Brezovnik in Oplotnik 2003). V novi obĉini kot temeljni 

obliki lokalne samouprave so dane moţnosti za zadovoljevanje osnovnih potreb 

obĉanov (Igliĉar 1994). Take obĉine naj bi bile veliko manjše kot tiste v komunalnem 

sistemu – obsegale bi le nekaj naselij, mest in vasi, ki jih povezujejo skupna 

problematika lokalnega pomena in skupni interesi za njihovo reševanje.  

2.4 Uresničevanje lokalne samouprave 

Pojav demokratiĉnih sprememb v druţbenem, politiĉnem in gospodarskem prostoru 

konec osemdesetih in v zaĉetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je privedel do 

sprememb na podroĉju vzpostavitve lokalne samouprave v njenem pravem pomenu. 

Sluţba Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave, ustanovljena leta 

1993, je bila zadolţena za izvajanje strokovnih nalog na podroĉju vzpostavitve sodobne 

lokalne samouprave. Osnovni namen reforme lokalne samouprave v Sloveniji je bil 

uvedba bolj obvladljivega sistema upravljanja, ki je bliţji ljudem in ki omogoĉa uspešno 

naĉrtovanje in usklajevanje interesov. Proces demokratizacije je pomembno vplival na 

delovanje lokalne ravni samouprave, saj je ljudem treba zagotoviti enake razvojne 

moţnosti s pristopom »od spodaj navzgor«, ki je posledica spoznanja, da so lokalne 

oblasti pomemben dejavnik v smislu spodbujanja in vzpostavljanja takšnih pogojev, ki 

omogoĉajo uspešen gospodarski razvoj v lokalnem okolju. Po drugi strani pa lokalne 

oblasti ne morejo ignorirati narašĉanja ekonomskih sprememb, ki neposredno vplivajo 

na njihove lokalne ekonomije. Kljuĉna ugotovitev je, da decentralizacija drţavne oblasti 

ugodno vpliva na spodbujanje interesov lokalnih poslovnih subjektov, ki postajajo v 

lokalnih okoljih druţbeno odgovornejši (Bennett 1990). 
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2.4.1 Organizacija in funkcija lokalne samouprave 

Organiziranost in funkcioniranje lokalne samouprave temelji predvsem na doloĉbah 

Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki opredeljuje obmoĉja in dele obĉine, naloge 

obĉine, organe obĉine, obĉinsko upravo, premoţenje in financiranje obĉine, obĉinske 

javne sluţbe, splošne in posamiĉne akte obĉine, pokrajine, nadzor drţavnih organov, 

varstvo lokalne samouprave in pravice posameznikov ter organizacij.  

Lokalna skupnost lahko ustanovi formalno-pravno institucijo – obĉino, ĉe ta lahko 

zagotovi popolno osnovno šolo, primarno zdravstveno varstvo obĉanov, komunalno 

opremljenost, poštne storitve, knjiţnico in prostore za opravljanje dejavnosti lokalne 

skupnosti, poleg tega mora obĉina imeti na svojem obmoĉju najmanj 5.000 prebivalcev 

(ZLS). Ko gre za ustanovitev obĉin, ki zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, 

zgodovinskih ali gospodarskih razlogov ne izpolnjujejo zahtevanega pogoja glede 

števila prebivalcev, je lahko to izjemoma tudi manjše, vendar pa ne manj kot 2.000 

prebivalcev.  

2.4.2 Vrste občin 

Slovenija ima 210 obĉin (SURS 2007), od katerih jih ima status mestne obĉine 11, 

in sicer so to obĉine Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova 

Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje, ter 199 navadnih obĉin. Mestna 

obĉina se ustanovi na obmoĉju mesta zaradi enotnega prostorskega in urbanistiĉnega 

urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in naĉrtovanja razvoja ter opravlja doloĉene 

naloge iz pristojnosti drţave kot svojo izvirno nalogo. Mesto lahko dobi status mestne 

obĉine, ĉe gre za gosto, strnjeno naselje ali veĉ naselij, povezanih v enoten prostor, ima 

najmanj 20.000 prebivalcev in vsaj 15.000 delovnih mest, od katerih jih mora biti 

najmanj polovica v terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Za navadne obĉine je znaĉilno, 

da so prostorsko relativno osamljene in delujejo v veĉji soodvisnosti z naravnim 

okoljem, imajo manj prebivalcev, stopnja delitve dela je nizka, pripadnost skupnosti je 

veĉja, moĉno prisotna pa je tudi vloga tradicije, obiĉajev in druţine (Vlaj 2001a). 

V Sloveniji poznamo tudi pojem obĉine s posebnim statusom, ki se lahko formira v 

primeru interesa drţave za ohranitev poselitve in razvoja posameznih obmoĉij (ekološko 

razvrednotena obmoĉja, narodnostno mešana obmoĉja, obmejna obmoĉja). Obĉin s 

posebnim statusom v Sloveniji še ni, opredeljena pa so merila za obĉine s posebnimi 

razvojnimi problemi, tako da so te obĉine hkrati tudi obmoĉja s posebnim statusom. 

2.5 Decentralizacija lokalne samouprave 

V Evropi obstajata dva temeljna koncepta lokalne samouprave: kontinentalna, ki 

temelji na naĉelu decentralizacije, in britanska, ki obravnava lokalno samoupravo kot 

izvirno institucijo. Ne glede na naĉin obravnave lokalne samouprave, drţave ni moţno 

izkljuĉiti iz delovanja lokalne samouprave, zato je namen decentralizacije lokalne 

samouprave v tem, da se prenašajo naloge z drţave na druge organizacije, ki niso 
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sestavni del drţavnega aparata in so dokaj samostojne (Šmidovnik 1995). 

Decentralizacija se lahko izvaja na dva naĉina, in sicer na birokratiĉnega, kjer organe 

postavlja in zamenjuje centralna oblast, in demokratiĉnega, kar pomeni, da organe 

volijo prebivalci, ki so nato pod njihovo oblastjo; slednja oblike decentralizacije se 

imenuje samouprava (Lukić 1953). 

Termin decentralizacija, ki na podroĉju javne uprave opredeljuje prenos zadev s 

centralnih drţavnih organov na organe lokalne samouprave, je treba loĉiti od pojma 

dekoncentracija, ki oznaĉuje prenos zadev z višjih centralnih drţavnih upravnih organov 

na niţje drţavne necentralne organe (Grafenauer 2000). Dekoncentracija lahko 

predstavlja tudi prehodno stopnjo za decentralizacijo, kajti mnogo laţe je prenesti 

zadeve na samoupravne organe iz lokalnih drţavnih organov kot neposredno s 

centralnih drţavnih organov. Bistvo decentralizacije je v tem, da centralna, drţavna 

oblast prepušĉa, da prebivalci sami skrbijo za svoje lokalne interese, ker teh drţava v 

glavnem ne more zadovoljivo ugotoviti in zadovoljiti (Vlaj 2004). Prav tako je za 

decentralizacijo lokalne samouprave bistveno, da lahko višji organi ocenjujejo samo 

zakonitost, ne pa tudi primernost njihovega dela. V primeru decentralizacije, ki se 

nanaša na prenos doloĉenih nalog javnega pomena na lokalno samoupravo, pa moramo 

loĉiti prenos nalog, ki jih drţava naloţi lokalnim skupnosti, da jih opravlja namesto 

drţavnih organov – v tem primeru govorimo o prenesenih nalogah, organi lokalnih 

skupnosti pa delujejo kot nekakšna podaljšana roka drţavnih organov. Decentralizacija 

lokalne samouprave je dinamiĉen proces, ki je odvisen od ureditve drţave in njene 

druţbe, zato je za nadaljevanja tega procesa treba vseskozi iskati nove moţnosti za 

uĉinkovito izvajanje nalog znotraj lokalne samouprave. 

2.6 Načelo subsidiarnosti 

Beseda subsidiarnost izhaja iz latinske besede subsidium (Pavĉnik 1997), kar 

pomeni pomoĉ. Osnovna ideja naĉela subsidiarnosti izhaja iz prepriĉanja, da se lahko 

politiĉna oblast vmešava le v obsegu, ko druţba in njeni konstitutivni deli, ki jo tvorijo 

posamezniki, druţine, oţje in širše lokalne skupnosti, niso sposobni zadovoljiti razliĉnih 

skupnih potreb (Vlaj 2001a). Glede na dejstvo, da gre za naĉelo, je treba omeniti, da to 

nima normativne narave. Posreduje le vrednostno merilo, kako ravnati v pravnih 

razmerjih, zato ne moremo govoriti o zavezujoĉih pravilih tega naĉela (Brezovnik in 

Oplotnik 2003). Prednosti naĉela subsidiarnosti pred pravnimi normami je predvsem v 

tem, da omogoĉa razvoj in se lahko prilagodi razliĉnim razmeram v drţavi. 

Subsidiarnost izhaja iz moralnih naĉel, ki spoštujejo dostojanstvo in odgovornost 

posameznika, ki je tvorec vsake druţbe (Vlaj 2004). Naĉelo subsidiarnosti daje prednost 

bazi pred vrhom in terja, da se zadeve, ki se lahko bolj uĉinkovito rešujejo na niţji 

ravni, na to tudi prenesejo. Zadeve, ki se nanašajo na socialno politiko in na ţivljenjske 

razmere, se zagotovo bolje rešujejo v okviru lokalne samouprave. 
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2.7 Načelo koneksitete 

Naĉelo koneksitete izvira iz nemške teorije in doloĉa, da morajo biti za 

dogovorjene naloge oziroma pristojnosti lokalnih skupnosti na voljo zadostna sredstva 

kot tudi zagotovljena veĉja svoboda odloĉanja o namenih uporabe sredstev iz finanĉne 

izravnave. Zaradi stagniranja gospodarske rasti v veĉini razvitih drţav in ob hkratnem 

poveĉanju javnih izdatkov prihaja do zmanjševanja finanĉnih virov in davkov, ki jih 

obĉine uporabljajo za financiranje obveznih in drugih prostovoljnih nalog.  

Veĉanje obsega obveznih nalog, ki jih drţava prenese na lokalne skupnosti, pomeni 

hudo finanĉno breme za obĉinski proraĉun, kajti v takem primeru gre za neposredno 

odvzemanje finanĉnih sredstev lokalni skupnosti, s ĉimer se ji zmanjšuje njena 

avtonomnost. V primeru prenosa nalog iz drţavne pristojnosti na obĉine je drţava 

dolţna zagotoviti ustrezna finanĉna sredstva, s ĉimer pa se poveĉuje finanĉna odvisnost 

od drţave, saj naĉeli finanĉne avtonomije in koneksitete doloĉata, da naj se obĉina 

financira iz lastnih virov in da morajo biti finanĉni viri v razmerju z nalogami, ki jih 

obĉine opravljajo (Juvan Gotovac 2007). 

2.8 Naloge občine v Sloveniji in nekaterih drugih evropskih drţavah 

Obĉina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in 

izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Naloga obĉin in njenih organov je, da 

sluţijo interesom lokalnega prebivalstva in da skrbijo za reševanje vprašanj v oţjem 

lokalnem okolju (Grafenauer 2005). Uresniĉevanje lokalnih zadev skozi naloge in 

pristojnosti obĉin zahteva sprejemanje razliĉnih odloĉitev, izvrševanje podroĉnih 

zakonov in podzakonskih aktov, vodenje upravnih postopkov, izvajanje analitiĉnih 

dejavnosti, opravljanje nadzora nad sprejetimi odloĉitvami, neposredno izvrševanje 

dejavnosti za zadovoljevanje interesov in potreb obĉanov in podobno. 

Naloge, ki jih opravljajo obĉine, loĉimo na izvirne naloge, ki se nanašajo na 

prebivalce obĉine in jih je obĉina sposobna sama urejati, ter prenesene naloge drţavne 

uprave, ki jih ta prenese na obĉino z zakonom po predhodnem soglasju obĉin zaradi 

organizacijske racionalnosti in uĉinkovitejšega izvajanja. Izvirne naloge pa lahko 

delimo še na tiste, ki so kot take doloĉene s posameznimi zakoni, ter na lokalne zadeve, 

ki so po svojem pomenu izvirno obĉinske in se opravljajo v obĉinah in jih obĉine same 

doloĉajo v svojih predpisih (Vlaj 2004). 

Podroĉje pristojnosti obĉin in njene naloge ter odgovornosti doloĉajo ustava, ZLS 

in drugi podroĉni zakoni. Med najbolj znaĉilna podroĉja dejavnosti obĉin, ki sodijo v 

izvirne naloge obĉin, se prištevajo upravljanje obĉinskega premoţenja, vzpostavljanje 

pogojev za gospodarski razvoj obĉine, naĉrtovanje prostorskega razvoja, izvajanje 

javnih sluţb, pospeševanje dejavnosti socialnega skrbstva, izobraţevanja, razvoj športa, 

kulture in podobno. Med prenesene naloge, ki ji drţava prenese v pristojnost obĉin, pa 

sodijo zlasti naloge s podroĉja urejanja javnega primestnega prometa, doloĉanja 

obratovalnega ĉasa gostinskih lokalov, zagotavljanje izobraţevanja in zdravstvene 
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sluţbe na sekundarni ravni. Obseg in vrste nalog, ki se z drţave prenašajo na lokalno 

samoupravo, je izredno teţko ali skoraj nemogoĉe opredeliti, saj delitev javnih dobrin 

na osnovi velikosti obmoĉja koristnosti posamezne javne dobrine na nacionalne in 

lokalne dobrine ni moţna (King 1993). 

Slovenija je priĉela z uvajanjem sodobne lokalne samouprave šele po letu 1991. 

Ĉeprav je Slovenija ţe leta 1996 ratificirala MELLS, še vedno ne dosega vseh zahtev, ki 

jih doloĉa listina, vendar pa je na dobri poti, da postane ena izmed drţav s sodobno 

lokalno samoupravo, ki temelji na decentralizaciji. Za primerjavo ureditve med lokalno 

samoupravo v Sloveniji in drugimi evropskimi drţavami je v nadaljevanju predstavljeno 

nekaj evropskih drţav, ki imajo dolgo tradicijo lokalne samouprave (Brezovnik in 

Oplotnik 2003). Švica je kantonalno urejena zvezna drţava; vsak kanton ima v skladu s 

kantonalno ustavo in zakoni opredeljeno vlogo obĉin. Obĉina predstavlja politiĉno 

komuno, ki uresniĉuje prenesene splošne naloge na lokalni ravni pod nadzorom 

kantonalne oblasti. Komune so pristojne za lokalne ceste, javne površine, pokopališĉa, 

lokalno javno lastnino, zagotavljajo šolske stavbe, športne naprave, omogoĉajo 

delovanje društev. Obstajajo pa tudi komune za posebne namene, npr. za izobraţevanje, 

cerkvene komune, drţavljanske komune ipd. V Franciji temelji lokalna in regionalna 

samouprava na komunah, departmajih, regijah in institucijah javnega sodelovanja. 

Komune – obĉine se povezujejo v eno- ali veĉnamenske konzorcije, okroţja, urbane 

skupnosti, skupnosti obĉin ali mest, ki se ukvarjajo z medobĉinskim razvojem, rabo 

prostora, mestnim prometom, osnovnim šolstvom, urejanjem cest in javnih površin ter 

oskrbo z vodo. V Nemĉiji zvezne drţave doloĉajo naloge komunam, ki so predvsem 

zagotavljanje javnih sluţb, gradnja lokalnih cest, poţarna varnost, oskrba z vodo, oskrba 

s plinom in elektriko, zagotavljanje stanovanj, ravnanje z odpadki, obnova kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov, raba prostora, delovanje društev, osnovne šole, vrtci, skrb za 

ostarele in drugo. Drţava lahko na podlagi zakona prenese na obĉine doloĉene 

pristojnosti, kot so civilni register, varstvo okolja in izdajanje osebnih dokumentov. 

Malta ima tri regije, v katerih je vkljuĉeno 76 lokalnih svetov, ki se ukvarjajo s 

prevozom, potapljanjem, kmetijstvom, ribištvom in turizmom. V Italiji obĉine 

opravljajo naloge, ki se nanašajo na podroĉje sociale, rabe prostora in gospodarskega 

razvoja. Mesta, ki se povezujejo v somestja, pa so pristojna za izobraţevanje, zdravstvo, 

kulturo, varstvo okolja, promet in sluţbe za gospodarski razvoj. Na Finskem imajo 

obĉine, okraji in drţava moţnost razmejevanja pristojnosti glede na ekonomski vidik, na 

koga se nanašajo javne storitve in kako pomembno je znanje za racionalno odloĉanje. 

Obĉine imajo splošno pristojnost, in sicer na podroĉjih zdravstva, izobraţevanja, 

sociale, regionalnega naĉrtovanja in gospodarskih sluţb. V Litvi so obĉine pristojne za 

odloĉanje o vseh zadevah lokalnega pomena in so v njihovem skupnem interesu; te so 

npr. podroĉje gradenj infrastrukture, urbani razvoj in lokalne sluţbe. V Bolgariji imajo 

lokalne skupnosti pristojnosti pri vseh javnih zadevah, ki ne sodijo v izkljuĉno 

pristojnost drugih oblasti. Na Ĉeškem sodi v pristojnost obĉin izobraţevanje, socialno 
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varstvo, zdravstvo, kultura in oskrba z vodo. Obĉine na Poljskem zagotavljajo 

kolektivne potrebe lokalnih skupnosti tako, da uresniĉujejo lokalne javne naloge in 

prenesene drţavne naloge. V Avstriji se pristojnost obĉin nanaša na imenovanje 

obĉinskih oblasti, imenovanje obĉinskega osebja, javno varnost, upravljanje prometnih 

površin, prometni nadzor, nadzor lokalnega trga, sanitarni nadzor, vrtce in osnovno 

izobraţevanje (Vlaj 2001a). Iz prikaza pristojnosti je razvidno, da je lokalna 

samouprava razliĉno urejena, saj se razlikuje v obsegu, strukturi, nalogah in v odnosu 

do drţave, vendar pa je opaziti, da tudi v teh drţavah prihaja do vedno veĉje 

harmonizacije sistemov, zlasti v drţavah ĉlanicah Evropske unije (EU).  
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3 UREDITEV IN SISTEM FINANCIRANJA OBČIN  

3.1 Pravna ureditev financiranja občin 

Uvajanje lokalne samouprave v Sloveniji je temeljilo, kot v veĉini evropskih drţav, 

na ustavi z upoštevanjem naĉel evropske lokalne samouprave. Najpomembnejša naĉela 

evropske lokalne samouprave so se pri nas zaĉela izvajati v letu 1994 z ustanovitvijo 

novih obĉin oziroma leta 1995 z zaĉetkom delovanja njihovih organov. Sistemsko 

ureditev financiranja obĉin pravno urejajo predvsem ustava, ZLS, ZJF in ZFO. Poleg 

navedene zakonodaje je treba omeniti listino MELLS, katere naĉela so pomembna za 

zagotavljanje finanĉne avtonomije obĉin.  

Ustava Republike Slovenije 

Ustavno doloĉilo (9. ĉlen) zagotavlja lokalno samoupravo, kar pomeni, da mora 

ustava predvideti tudi njene dohodke, ki jih opredeljuje 142. ĉlen ustave, in sicer: 

»Obĉina se financira iz lastnih virov. Obĉinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti 

ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, drţava v skladu z zakonsko 

doloĉenimi naĉeli in merili zagotovi dodatna sredstva.« V nadaljevanju ustava doloĉa 

pridobivanje sredstev za uresniĉevanje nalog obĉin, in sicer: »Drţava in lokalne 

skupnosti pridobivajo sredstva za uresniĉevanje svojih nalog z davki in drugimi 

obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega premoţenja.« (146. ĉlen) 

Zakon o lokalni samoupravi 

V šestem poglavju ZLS opredeljuje premoţenje in financiranje obĉin. Premoţenje 

obĉine sestavljajo nepremiĉne in premiĉne stvari v lasti obĉine, denarna sredstva in 

pravice, s katerim mora obĉina gospodariti kot dober gospodar (51. ĉlen). V 

nadaljevanju ZLS doloĉa (52. ĉlen) vire financiranja lokalnih zadev javnega pomena, ki 

so lastni viri, sredstva drţave in zadolţitve.  

Zakon o javnih financah 

ZJF je bil sprejet leta 1999, njegov namen je zaokroţiti normativno institucionalni 

okvir kot ekonomski instrumentarij upravljanja z javnimi izdatki. Uvedba tega zakona je 

podlaga za uresniĉevanje reforme upravljanja z javnimi financami z namenom okrepitve 

konkurenĉnosti slovenskega gospodarstva ob takratnih pripravah za vstop v EU (Cvikl 

in Zemljiĉ 2000). Osrednji namen ZJF je predvsem vzpostavitev celovitega in 

konsistentnega pravnega sistema, ki ureja upravljanje sredstev javnih financ za osebe 

javnega prava, uĉinkovito izvajanje makroekonomske politike, veĉletno proraĉunsko 

naĉrtovanje, veĉja preglednost proraĉuna na podlagi novih metodologij, vpeljava 

notranjega nadzora nad porabo proraĉunskih sredstev in poveĉanje pristojnosti in 

odgovornosti neposrednih uporabnikov proraĉuna. 
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Zakon o financiranju občin 

Temeljni zakon, ki ureja sistem financiranja obĉin, je ZFO. Najprej je bilo 

financiranje obĉin urejeno z zaĉasnim zakonom o financiranju obĉin, sprejetim leta 

1994. Takratni ZFO je temeljil na starem sistemu javnih financ in ni bil usklajen z 

ustavnimi naĉeli in naĉeli MELLS. Osrednji namen ZFO je bilo financiranje nujnih 

nalog obĉin, ugotavljanje meril za financiranje nujnih nalog in doloĉanje finanĉne 

izravnave iz drţavnega proraĉuna. Pomanjkljivosti so se pokazale zlasti v delu, ki je 

doloĉal merila za financiranje nujnih nalog. Izraĉuni, ki so bili izdelani s pomoĉjo teh 

meril, so temeljili na opredelitvi nalog obĉin, ki jih je doloĉalo vsako ministrstvo za 

svoje podroĉje, kar je privedlo do tega, da obĉine niso razpolagale z zadostnimi lastnimi 

finanĉnimi viri, s katerimi bi lahko opravljale obvezne naloge.  

Leta 1998 je bila sprejeta prva sprememba ZFO in nastal je ZFO-A, ki ni bistveno 

spremenil doloĉil glede virov financiranja obĉin. Bistvena sprememba ZFO-A je bila v 

tem, da se obĉinam, ki z lastnimi prihodki ne morejo financirati svojih nalog, zagotovijo 

dodatna sredstva z izraĉunom primerne porabe obĉin, to je izraĉun primernega obsega 

sredstev, s katerimi obĉina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Tudi 

pri ZFO-A so se pokazale pomembne slabosti, zlasti zaradi neenakomerno porazdeljene 

dohodnine, kar je povzroĉilo, da je v letu 2005 kar 173 in v letu 2006 170 obĉin 

prejemalo finanĉno izravnavo iz drţavnega proraĉuna (Brezovnik, Oplotnik in 

Ţeleznikar 2006). Porazdelitev prihodkov od dohodnine je bila brez utemeljenih 

razlogov nesorazmerna z nalogami obĉin in zato ni zagotavljala enakih moţnosti za 

financiranje obveznih nalog. 

Leta 2005 je bila sprejeta druga novela Zakona o financiranju obĉin – ZOF-B, ki pa 

se je v glavnem nanašala na boljšo ureditev podroĉja zadolţevanja obĉin. Pomembno je 

še eno podroĉje novele, in sicer v delu, ki ureja sofinanciranje investicij, bolj znano kot 

26.a ĉlen, ki je doloĉal, da so obĉine upraviĉene do dodatnih sredstev za sofinanciranje 

investicij na podroĉju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne, 

kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni.  

Namen ZFO-1, ki je bil sprejet konec leta 2006, je ureditev enakega sistema 

financiranja za vse obĉine in zagotoviti drţavljanom enakopravnejše moţnosti za 

zadovoljevanje njihovih skupnih potreb in interesov z viri financiranja ter veĉjo 

finanĉno avtonomijo obĉin pri pridobivanju sredstev ter njihovi porabi (Juvan Gotovac 

2007). ZFO-1 na podlagi naĉel lokalne samouprave, koneksitete, finanĉne avtonomije in 

enakosti doloĉa naslednje vire financiranja obĉin (6. ĉlen): lastne davĉne vire, druge 

lastne vire, obĉinske takse, odstopljene vire in zadolţevanje. Vsi ostali viri financiranja 

so namenjeni financiranju tistih nalog in razvojnih programov oziroma projektov, ki jih 

obĉine avtonomno doloĉajo s svojimi predpisi in odloĉitvami. ZFO-1 je poleg 

uskladitve virov financiranja z obveznimi nalogami obĉin uvedel tudi nov model 

financiranja primerne porabe in ureja sofinanciranje investicij, ki jih naĉrtujejo obĉine v 

svojih naĉrtih razvojnih programov. 
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3.2 Evropska listina o lokalni samoupravi (MELLS) 

MELLS nalaga drţavam podpisnicam listine izpolnitev temeljnih doloĉb, ki 

zagotavljajo politiĉno, upravno in finanĉno neodvisnost lokalne samouprave. Za 

zagotovitev neodvisnosti na vseh treh podroĉjih je v skladu z MELLS potrebno 

(Breznik in Oplotnik 2003): priznanje lokalne samouprave v nacionalni zakonodaji, 

doloĉiti metode in merila za delitev pristojnosti med drţavo in lokalno samoupravo, 

zagotoviti jamstvo avtonomije oziroma statusa izvoljenih predstavnikov, zagotoviti 

ustrezne finanĉne vire in omogoĉiti uresniĉevanje politiĉnih pravic prebivalcem 

lokalnih skupnosti. Z ratifikacijo je MELLS postala sestavni del pravnega reda 

Republike Slovenije, njene doloĉbe pa so vkljuĉene v nacionalno zakonodajo in se 

nanašajo predvsem na zagotavljanje finanĉne neodvisnosti lokalne samouprave, ki se 

kaţe v sposobnosti lokalnih oblasti, da same urejajo in opravljajo lokalne javne zadeve 

(3. ĉlen), za katere je treba zagotoviti ustrezne finanĉne vire (Juvan Gotovac 2007). Pri 

tem je treba izpostaviti, da doloĉila 146. in 147 ĉlena ustave, ki doloĉajo, da lokalne 

skupnosti pridobivajo sredstva za uresniĉevanje svojih nalog z davki in drugimi 

dajatvami ter s prihodki od lastnega premoţenja in da lokalne skupnosti predpisujejo 

davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih doloĉata ustava in zakon, ter doloĉila iz 9. 

ĉlena MELLS v sistemu financiranja obĉin, ki je veljal do leta 2007, niso bila primerno 

upoštevana, zaradi ĉesar je bila finanĉna avtonomija obĉin moĉno okrnjena. 

Naĉeli, ki zagotavljata ustrezne finanĉne vire lokalnim skupnostim v skladu z 

MELLS, doloĉata (Brezovnik in Oplotnik 2003), da ima lokalna skupnost lastne 

finanĉne vire, s katerimi prosto razpolaga v okviru svojih pristojnosti (naĉelo 

ustreznosti), in da morajo biti finanĉni viri lokalnih skupnosti v sorazmerju z nalogami, 

ki jih doloĉata ustava in zakon (naĉelo sorazmernosti). Obveznosti, ki izvirajo iz 

MELLS, jasno kaţejo, kako pomembno je doloĉilo, ki zagotavlja ustrezne finanĉne vire 

za opravljanje javnih zadev lokalnega pomena. Vsaka drţava podpisnica listine oziroma 

v nadaljevanju njena lokalna samouprava mora spoštovati vsaj dvajset odstavkov prvega 

dela listine, od katerih jih izbere najmanj deset, med katerimi pa so 2., 3. in 9. ĉlen 

MELLS obvezni, saj se nanašajo na obstoj lokalne samouprave, opravljanje javnih 

zadev in njihovo financiranje. 

3.3 Sistemi financiranja v nekaterih evropskih drţavah 

Javni prihodki so finanĉna sredstva, namenjena zadovoljevanju javnih potreb bodisi 

na ravni drţave ali lokalne skupnosti. Struktura javnih prihodkov je od drţave do drţave 

razliĉna. Jelĉić (1998) razvršĉa javne prihodke na: 

 fiskalne prihodke, kamor prištevamo davšĉine (davki, prispevki in takse), 

carine in parafiskalne prihodke, 

 nefiskalne prejemke, kamor prištevamo javno posojilo, prihodke od prodaje 

drţavnega premoţenja in podjetij, prihodke, ki jih drţavni organi zagotavljajo z 
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opravljanjem raznih storitev ekonomskega pomena, upravne in administrativne 

takse, denarne kazni,  

 finanĉni transferi, kamor sodijo vsa nepovratna sredstva, ki jih lokalne 

skupnosti prejmejo od drţave v obliki subvencij ali dohodkovnih izravnav. 

Veĉina lokalnih skupnosti v Evropi se financira iz davkov, nedavĉnih prihodkov, 

drţavnih transferjev in z zadolţevanjem. Lokalne skupnosti opravljajo vse veĉje število 

nalog, za katere potrebujejo ustrezen obseg finanĉnih sredstev. Kljub finanĉni pomoĉi 

drţave pa velja splošna ugotovitev, da ta sredstva ne zadošĉajo za tisti obseg storitev, ki 

jih zahtevajo prebivalci lokalnih skupnosti. Finanĉni sistem drţave mora biti oblikovan 

tako, da omogoĉa pokrivanje vseh stroškov za opravljanje dodeljenih nalog (Setnikar 

Cankar et al. 2005). 

Obseg finanĉnih sredstev za potrebe izvajanja nalog obĉin je odvisen tudi od 

pomembnosti lokalne samouprave v posamezni deţeli; veĉja kot je avtonomnost 

lokalnih samouprav, veĉji je obseg finanĉnih sredstev. Koliko sredstev za financiranje 

izvajanja nalog obĉin namenjajo nekatere evropske drţave, je prikazano preseĉno za dve 

obdobji v intervalu dvajsetih let. Bistvo te ponazoritve je potrditev ugotovitve, da 

drţave, v kateri velja višja stopnja decentralizacije, namenjajo vseskozi visok deleţ 

javnih prihodkov za opravljanje nalog lokalnega pomena (Brezovnik in Oplotnik 2003). 

Na podlagi podatkov, ki datirajo iz obdobja med leti 1978 in 1981, se ta ugotovitev 

potrjuje v skandinavskih drţavah, kjer imajo njihove obĉine pristojnost na podroĉju 

vseh javnih sluţb in drugih javnih funkcij na druţbenem podroĉju, razen tistih, ki sodijo 

v drţavno pristojnost in jih ni mogoĉe decentralizirati (obramba, zunanje zadeve, 

infrastruktura drţavnega pomena, centralni drţavni organi). Stopnja udeleţbe v bruto 

domaĉem proizvodu (BDP), namenjena financiranju lokalnih skupnosti, je znašala od 

18,9 % na Finskem do 35 % na Danskem. Precej visok deleţ v BDP za financiranje 

lokalnih skupnosti so namenjali tudi v Veliki Britaniji, na Irskem in Nizozemskem, kjer 

se je ta deleţ gibal med 18,8 % in 13,6 %. Najveĉja skupina drţav (Nizozemska, 

Nemĉija, Avstrija, Švica, Belgija, Luksemburg, Francija in Italija) je namenjala od 7 % 

do 10 % BDP lokalnemu financiranju. V skupino drţav, ki so namenjale najmanj 

sredstev financiranju lokalnih skupnosti, in sicer med 1,4 % in 3,1 % BDP, sodijo 

Španija, Portugalska in Grĉija (Šmidovnik 1995). V prilogi 1 je prikazana primerjava 

deleţa prihodkov v BDP, namenjenih financiranju lokalnih skupnosti v nekaterih 

zahodnoevropskih drţavah za obdobji med leti 1978 in 1981 ter 1997 in 2001, kjer je 

razvidno, da Danska in Švedska sodita še vedno v skupino drţav, ki namenja najveĉji 

deleţ prihodkov v BDP za financiranje lokalnih skupnosti, deleţ prihodkov v BDP 

namenjenih financiranju pa je porasel v Španiji, Italiji in Franciji. Opaziti je upad deleţa 

v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. V prilogi 2 je izdelana primerjava, prav tako za 

obdobji v skoraj dvajsetletnem razmiku, med Dansko, Švedsko in Veliko Britanijo, iz 

katere lahko povzamemo, da so za izbrane tri drţave najpomembnejši vir financiranja 

lokalnih skupnosti finanĉni transferi (41,1 %), sledijo fiskalni prihodki z 34,1 % 
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deleţem, najmanjši deleţ pa zavzemajo nefiskalni prihodki (24,8 %). Izraĉunana deleţa 

fiskalnih prihodkov, ki veljata za Dansko in Švedsko v obdobju 1998–2001, sta 

nasprotujoĉa skupni ugotovitvi, da predstavljajo finanĉni transferi v razvitih drţavah 

najpomembnejši vir financiranja lokalnih skupnosti. V teh dveh drţavah so 

najpomembnejši vir financiranja lokalnih skupnosti fiskalni prihodki, saj sta deleţa zelo 

visoka (Danska 51,4 %, Švedska 75 %). Povpreĉje treh drţav, vkljuĉujoĉ Veliko 

Britanijo, katere deleţ fiskalnih prihodkov znaša le 14,0 %, pa znaša 46,8 %. Dejstvo, 

da na Danskem in Švedskem predstavljajo fiskalni prihodki najpomembnejši vir 

financiranja lokalnih skupnosti, potrjuje tudi ugotovitev, da imajo skandinavske drţave 

eno od najvišjih stopenj fiskalne obremenitve BDP namenjene za financiranje lokalnih 

skupnosti, kar odraţa njuno veĉjo avtonomnost in pomembnost v odnosu do centralne 

oblasti. 

Viri fiskalnih prihodkov lokalnih skupnosti pa so sicer po drţavah razliĉni; OECD 

klasifikacija (2008) loĉi šest skupin fiskalnih virov: davki na dohodek, prihodek in 

kapitalski dobiĉek, prispevki za socialno varnost, davki na plaĉe in delovno silo, 

premoţenjski davki, davki na blago in storitve, druge dajatve. Glede na navedene 

skupine fiskalnih virov nobena od drţav ĉlanic EU ne izkorišĉa kot vir fiskalnih 

prihodkov lokalnih skupnosti prispevke za socialno varnost. V strukturi fiskalnih 

prihodkov lokalnih skupnosti prevladujejo davki na dohodek, prihodek in kapitalski 

dobiĉek (54,0 %), sledi davek na premoţenje (25,4 %), davki na blago in storitve 

(10,0 %), druge dajatve (7 %), davki na plaĉe in delovno silo (3,6 %) (Brezovnik in 

Oplotnik 2003). Davki od premoţenja predstavljajo v ZDA enega od najpomembnejših 

virov prihodkov lokalnih skupnosti, saj predstavljajo v povpreĉju 74 % vseh fiskalnih 

prihodkov (Fisher 2007).  

3.4 Sistem javnih financ in financiranje občin v Sloveniji 

Javne finance so naĉini zbiranja, upravljanja, razdeljevanja in porabe finanĉnih 

sredstev kot tudi razliĉni uĉinki, ki jih ima zbiranje sredstev s strani drţave in drugih 

subjektov javnega prava, upravljanje s temi sredstvi in njihova razdelitev ter poraba na 

fiziĉne in pravne osebe kot tudi na nacionalno gospodarstvo v celoti (Jelĉić 1998). Javne 

finance prouĉujejo druţbeno, ekonomsko in politiĉno stran javnega financiranja, njihov 

predmet pa je finanĉna dejavnost drţave in javnega sektorja (Ţibert 1993). S pojmom 

javne finance opredeljujemo finanĉno funkcijo drţave in drugih subjektov javnega 

prava, katerih osnovni cilj je zagotavljanje zadostnih sredstev za financiranje javnih 

izdatkov bodisi na ravni drţave ali v lokalni skupnosti (Popović 1997). Iz temeljne, 

finanĉne funkcije javnih financ izhajajo tri ekonomske funkcije (Musgrave in Musgrave 

1993): 

 alokacijska funkcija, katere namen je zbiranje potrebnih javnih prihodkov ter 

zadovoljevanje javnih potreb, kar se izvede s preusmerjanjem javnih virov iz 

zasebnega v javni sektor in ponovno v zasebnega; 



Ureditev in sistem financiranja občin  

24 

 distributivna funkcija, ki izvaja prerazporeditev dohodka in premoţenja v 

skladu z modelom praviĉne prerazporeditve, saj javne finance praviloma 

popravljajo trţne izide tako, da se dohodek od premoţnejših prerazporeja k 

manj premoţnim; 

 stabilizacijska funkcija, ki zagotavlja, da javni prihodki zadostujejo za javne 

izdatke ter da se s finanĉnimi sredstvi zagotovijo visoka zaposlenost, stabilnost 

cen in visoka gospodarska rast. 

3.4.1 Finančna avtonomija občin 

S finanĉno avtonomijo opredeljujemo na podlagi zakona izdano pooblastilo 

posameznim subjektom javnega financiranja, da lahko zbrana javna finanĉna sredstva 

samostojno razporejajo glede na splošne potrebe (Pernek 1997). Jelĉić (1998) finanĉno 

suverenost deli na pravico doloĉanja davĉnih virov in vrste davšĉin, pravico 

razpolaganja z vsemi javnimi prihodki in pravico odmere in pobiranja davkov v lokalnih 

skupnostih. 

Za veĉjo finanĉno suverenost obĉin je bistvenega pomena uvedba finanĉne 

decentralizacije. Glavni dejavnik, ki vpliva na doseganje veĉjih narodnogospodarskih 

koristi z decentralizacijo je ta, da se s pomoĉjo decentraliziranih enot bolj pribliţamo 

dejanskim potrebam okolja, kar v primeru financiranja obĉin predstavlja njihove lokalne 

skupnosti. Stopnji fiskalne decentralizacije je postavil temelje ţe Tiebout s svojim 

znanim modelom, kjer pravi, da bodo druţine oziroma posamezniki v primeru velike 

mobilnosti gospodinjstev »volila z nogami«, kar pomeni, da bodo za svoje bivanje 

izbrali okolje, ki se bo glede na davke in ponudbo javnih dobrin najbolje prilegalo 

njihovim osebnim okusom (Tiebout 1956). Stopnja finanĉne suverenosti obĉin pove, 

koliko ima obĉina lastnih prihodkov neodvisno od drţave (Lavtar 2005). Obĉine 

izkazujejo veĉjo finanĉno avtonomnost, ĉe imajo moţnost predpisovati dajatve tako po 

viru kot po predmetu obdavĉitve in davĉni stopnji ter odloĉati o porabi svojih javnih 

prihodkov, v nasprotnem je obĉina le izvršiteljica nalog, ki se nanjo prenašajo z drţave 

(Vlaj 2004). Zadostna stopnja finanĉne samostojnosti obĉin omogoĉa delovanje v 

skladu s potrebami njihovih prebivalcev, ki se odraţa v odloĉanju o prihodkih 

proraĉuna, drţavnih pomoĉeh in porabi javnih prihodkov (Babiĉ 1996). 

3.4.2 Financiranje občin v Sloveniji 

Sistem financiranja mora obĉinam zagotavljati sorazmernost virov financiranja z 

nalogami, finanĉno avtonomijo in manjšo odvisnost financiranja od dodatnih sredstev 

drţavnega proraĉuna. Uĉinkovit sistem financiranja obĉin mora upoštevati naĉela 

lokalne samouprave, finanĉne avtonomije, koneksitete, naĉelo enakosti in subsidiarnosti 

(Drofenik 2007). ZFO iz leta 1991 je predstavljal orodje, s katerim se je izvajal sistem 

financiranja obĉin v Sloveniji. Vendar pa je sistem financiranja obĉin, ki je deloval na 

podlagi ZFO, ţe od samega zaĉetka imel celo vrsto pomanjkljivosti, ki pa so se z 
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razvojem lokalne samouprave, z njeno decentralizacijo in pojavom teţenj po veĉji 

finanĉni avtonomnosti obĉin samo še stopnjevale. Kot navajata Brezovnik in Oplotnik 

(2003), so se glavne pomanjkljivosti, ki so oĉitane prejšnjemu sistemu financiranja, 

kazale v nepravilni vertikalni davĉni strukturi, neustrezno postavljenih mejah slovenskih 

obĉin, nesorazmernosti porazdelitve finanĉnih virov in neustreznem izraĉunu primerne 

porabe. Navedene pomanjkljivosti na podlagi uporabe ZFO so povzroĉile, da je iz leta v 

leto veĉ obĉin prejemalo finanĉno izravnavo, s ĉimer se je zmanjševala njihova finanĉna 

avtonomnost in motiviranost za razvoj (Ţeleznik 2002). Naloge obĉin niso bile ustrezno 

opredeljene in zato niso bile v sorazmerju s finanĉnimi viri. Odstopljeni finanĉni viri so 

bili po obsegu premalo raznovrstni, pomemben vir je bila le dohodnina, ki je bila 

neenakomerno porazdeljena. Med vire integralnega proraĉuna so bili všteti tudi 

namenski viri, ki jih obĉine predpisujejo samo za toĉno doloĉene namene. ZFO tudi ni 

imel izdelanega drţavnega sistema za pridobivanje mnenj obĉin glede odloĉanja o 

sredstvih, namenjenih njihovemu delovanju in ni predvidel moţnosti ugovora obĉin 

zoper postopek izraĉuna primerne porabe, ki ga doloĉa drţava. Finanĉna neodvisnost 

obĉin zagotavlja avtonomnost in uresniĉevanje decentralizacije drţave. Neustreznost in 

premajhen obseg lastnih finanĉnih virov onemogoĉa uspešno delovanje obĉin. 

Vertikalna davĉna struktura mora zagotavljati, da lahko veĉina obĉin v celoti financira 

svoje naloge, in tako uresniĉevati lokalne javne zadeve brez finanĉne izravnave drţave 

(Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 2006). 

Novi sistem financiranja obĉin, ki temelji na ZFO-1, je stopil v veljavo 1. 1. 2007. 

ZFO-1 je na novo doloĉil vire financiranja, model financiranja primerne porabe, ki se 

nanaša le na financiranje obveznih nalog obĉine na podlagi glavarine, to je 

pripadajoĉega deleţa na ravni drţave pobranih drţavnih davkov, ki se obĉini nakazujejo 

iz vplaĉanih raĉunov teh davkov neposredno, praviloma vsaj enkrat tedensko. Vsi ostali 

viri financiranja pa so namenjeni financiranju neobveznih, »samoupravnih« nalog obĉin 

in financiranju njenih razvojnih programov; delitev sredstev med obveznimi in 

»samoupravnimi« nalogami ter poslediĉno lastnimi viri je 70:30. Drofenik (2007) 

komentira, da ZFO-1 zagotavlja obĉinam tudi sofinanciranje posameznih nalog, 

projektov in investicij iz drţavnega proraĉuna, ki se nanašajo na sofinanciranje 

posameznih nalog in projektov, ĉe je z zakonom ali predpisom ugotovljen širši javni 

interes, sofinanciranje pravic narodnih skupnosti in romske skupnosti, sofinanciranje 

investicij v lokalno javno infrastrukturo in drugih investicij, pomembnih za prebivalce 

obĉine, ter sofinanciranje skupnih obĉinskih uprav in spodbujanje zdruţevanja obĉin. 

Kljub uvedbi novega sistema financiranja obĉin so se kmalu pojavile kritike v zvezi 

z ustreznostjo posameznih doloĉb ZFO-1 (Zalokar Oraţem 2007), ki se nanašajo na 8., 

11., 14., 23., in 38. ĉlen ZFO-1. Na podlagi odloĉbe Ustavnega sodišĉa (US) (oktober 

2007), ki je ugotovilo, da pet omenjenih ĉlenov iz ZFO-1 ni v skladu z ustavo, je 10. 6. 

2008 stopila v veljavo novela ZFO-1A. Novela je na novo doloĉila, da obĉinam za 

financiranje primerne porabe po novem pripada 54 % dohodnine, od tega 70 % 
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posameznim obĉinam, preostanek pa za solidarnostno izravnavo prihodkov od 

dohodnine med obĉinami. Obĉinam, ki s temi sredstvi ne pokrijejo primerne porabe, 

drţava dodeli finanĉno izravnavo v višini razlike do primerne porabe. Novela ukinja 

prehodno obdobje, povezano z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišĉa, ki tako v 

celoti pripada obĉinam. Prav tako postanejo prihodek obĉin okoljske dajatve v povezavi 

z lokalnimi gospodarskimi sluţbami. Spremembe so tudi na podroĉju zadolţevanja 

obĉin, in sicer se obĉine ne bodo mogle zadolţevati za veĉ kot 8 % realiziranih 

prihodkov, v kar niso vštete hipoteke in zadolţevanje pravnih subjektov, katerih 

ustanoviteljica je obĉina. Obĉine se bodo lahko dodatno zadolţevale v primeru 

projektov, ki so sofinancirani iz evropskih skladov. 

3.4.3 Viri financiranja občin 

Financiranje obĉin temelji na naĉelu sorazmernosti virov financiranja z nalogami 

obĉin in naĉelu samostojnosti obĉin pri financiranju nalog obĉine (Owens in Panella 

1991). Po virih financiranja obĉin bi Slovenijo lahko primerjali z Nemĉijo in Avstrijo, 

saj obe drţavi za znaten del lokalnih davĉnih prihodkov uporabljata tehniko deljenih 

davkov tako, da so v Sloveniji viri financiranja obĉin naslednji (ZFO-1 2006):  

Lastni viri 

1. Lastni davĉni viri, ki so davek na nepremiĉnine, davek na vodna plovila, davek 

na promet nepremiĉnin, davek na dedišĉine in darila, davek na dobitke od 

klasiĉnih iger na sreĉo in drugi davki. 

Viri financiranja obĉin so tudi prihodki v obsegu 54 % dohodnine, vplaĉane v 

predpreteklem letu, poveĉani za inflacijo. Do uvedbe davka na nepremiĉnine se 

kot vir financiranja v prehodnem obdobju (do vkljuĉno leta 2011) štejejo 

prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišĉa in od davkov od 

nepremiĉnega premoţenja obĉanov. Davki na nepremiĉnine so še posebej 

primerna osnova za lokalno odmerjen in pobran davek (King 1992). 

2. Drugi lastni viri so prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske 

dajatve, plaĉila za storitve lokalnih javnih sluţb, okoljske dajatve za varstvo 

okolja, ki so namenjene gradnji komunalne infrastrukture ter zagotavljanju 

okoljskih standardov, ki so v pristojnosti obĉinskih javnih sluţb varstva okolja, 

prihodki od stvarnega in finanĉnega premoţenja obĉine, prejete donacije in 

transferni prihodki iz drţavnega proraĉuna in sredstev EU. 

3. Obĉinske takse, ki jih obĉine lahko predpišejo za uporabo javnih površin za 

prirejanje razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje na javnih mestih, 

parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje in 

druge zadeve, predpisane z zakonom. 
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Sredstva države 

Drţava zagotavlja sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno 

infrastrukturo in za investicije posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 

interesov prebivalcev obĉine. Investicije morajo biti uvršĉene v naĉrte razvojnih 

programov obĉinskih proraĉunov. Sredstva se zagotavljajo vsako leto v višini šestih 

odstotkov skupne primerne porabe obĉine. Poleg dodatnih sredstev za sofinanciranje 

investicij iz drţavnega proraĉuna zagotavlja drţava tudi sredstva za sofinanciranje 

investicij v višini odobrenih sredstev strukturne in kohezijske politike EU. Pri 

sofinanciranju investicij se upošteva merilo razvitosti obĉin, ki je doloĉeno z 

metodologijo Ministrstva za finance. Po novem 24. ĉlenu ZFO-1, ki upošteva podatke 

Statistiĉnega urada Republike Slovenije in druge uradne evidence, se pri izraĉunu 

kazalcev razvitosti obĉine upoštevajo razvitost, ogroţenost in razvojne moţnosti obĉine. 

Zadolževanje 

Obĉina se lahko zadolţi, ĉe odplaĉilo obveznosti iz naslova posojil, finanĉnih 

najemov, blagovnih kreditov in izdanih poroštev v posameznem letu ne preseţe 8 % 

realiziranih prihodkov v letu pred zadolţevanjem. Prav tako lahko obĉina s ĉrpanjem 

posojil pridobiva sredstva, ĉe se s tem zmanjšajo stroški obĉinskega dolga ali izboljša 

struktura dolga. Obĉine ne smejo prevzemati dolgov, lahko pa izdajajo poroštva za 

obveznosti zadolţevanja posrednih proraĉunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih 

ustanoviteljica je obĉina. 

3.4.4 Primerna poraba občin 

Primerna poraba obĉine je po ZFO-1 (2006) primeren obseg sredstev za 

financiranje obveznih nalog obĉine, ki se izraĉuna po enaĉbi: 

PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi, 

pri ĉemer je:  

PPi – primerna poraba obĉine; Ci – razmerje med dolţino lokalnih cest in javnih poti na 

prebivalca v posamezni obĉini in dolţino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni 

drţavi; Pi – razmerje med površino posamezne obĉine na prebivalca in površino celotne 

drţave na prebivalca; Mi – razmerje med deleţem prebivalcev obĉine, mlajših od 15 let, v 

celotnem prebivalstvu obĉine in povpreĉjem teh deleţev v drţavi na dan 1. januarja leta, v 

katerem se ugotavlja primerna poraba obĉine; Si – razmerje med deleţem prebivalcev, 

starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu obĉine in povpreĉjem teh deleţev v drţavi na 

dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba obĉine; P – povpreĉnina in Oi 

število prebivalcev v obĉini (ZFO-1 2006). 

Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe obĉine, se 

nanašajo na podroĉja: 

 predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in športa, primarnega zdravstvenega 

varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva in kulture; 



Ureditev in sistem financiranja občin  

28 

 zagotavljanja lokalnih gospodarskih javnih sluţb; 

 urejanja obĉinske javne infrastrukture in zagotavljanja varnosti prometa na 

obĉinskih cestah; 

 poţarnega varstva ter varstva pred naravnimi nesreĉami; 

 prostorske ureditve obĉinskega pomena, varstva okolja in ohranjanja narave; 

 plaĉevanja stanarin in stanovanjskih stroškov; 

 delovanja obĉinskih organov ter opravljanja upravnih, strokovnih, 

pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih 

sluţb; 

 opravljanja drugih nalog.  

S povpreĉnino se doloĉajo povpreĉni stroški na prebivalca v drţavi, izraĉunani na 

podlagi podatkov o stroških obĉin za financiranje obveznih nalog. Primeren obseg 

sredstev je merilo za ugotavljanje prihodkov obĉine iz dohodnine za financiranje 

primerne porabe. Ĉe je izraĉunani primerni obseg sredstev za veĉ kakor 15 % veĉji od 

izraĉunane primerne porabe obĉine, se preseţek nad 15 % zmanjša za polovico. Za 

financiranje primerne porabe pripada obĉini 70 % prihodkov, ki se ugotovijo na podlagi 

vsote odmerjene dohodnine davĉnim zavezancem s stalnim prebivališĉem v Sloveniji. 

Prihodki od 30 % obĉinskih prihodkov iz dohodnine in del prihodkov posamezne 

obĉine, ki presega njen primeren obseg sredstev, so sredstva za solidarnostno izravnavo 

prihodkov obĉin, katerih prihodki so niţji od njihovega primernega obsega sredstev 

(ZFO-1).  

3.5 Občinski proračun in njegova struktura 

Proraĉun je akt obĉine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 

odhodki in drugi izdatki obĉine za zadovoljevanje javnih potreb iz njene pristojnosti in 

v okviru katerega jih tudi financira. Obĉina preko proraĉuna vpliva na trajen in stabilen 

razvoj gospodarstva, lokalne skupnosti in na blaginjo njenih prebivalcev. Širše gledano 

je proraĉun kljuĉni finanĉni, politiĉni gospodarski in nadzorni dokument obĉine. 

Obĉinski proraĉun je pravni akt sui generis – edini te vrste (Dictionary.com 2009), 

ki se sprejema za eno ali dve leti. Sestavljen je iz splošnega in posebnega dela ter naĉrta 

razvojnih programov. A del splošnega dela proraĉuna je bilanca prihodkov in odhodkov, 

kjer so prikazani celotni prihodki in odhodki v proraĉunskem obdobje (Repar 2007). 

Prihodki obsegajo tekoĉe odhodke, kamor sodijo davĉni in nedavĉni prihodki, prejete 

donacije in transferni prihodki. Odhodki pa obsegajo tekoĉe odhodke, tekoĉe transfere, 

investicijske odhodke ter investicijske transfere. B del splošnega dela proraĉuna 

predstavlja raĉun finanĉnih terjatev in naloţb loĉene na stran izdatkov in stran 

prejemkov. Raĉun finanĉnih terjatev in naloţb izkazuje vsa prejeta sredstva od vrnjenih 

posojil, od prodaje kapitalskih vlog in porabljena sredstva danih posojil ter porabljena 
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sredstva za nakup kapitalskih naloţb. C del proraĉuna je raĉun financiranja, ki 

predstavlja zadolţevanje obĉine ter odplaĉila dolga. 

Posebni del proraĉuna sestavljajo finanĉni naĉrti neposrednih uporabnikov, ki so 

doloĉeni na podlagi institucionalne klasifikacije. Finanĉni naĉrti so podrobneje 

razdelani na podlagi funkcionalne, programske in ekonomske klasifikacije. Posebni del 

proraĉuna mora vsebovati prikaz finanĉnega naĉrta, naĉrt razvojnih programov in 

obrazloţitve. Naĉrt razvojnih programov sestavljajo naĉrtovani izdatki proraĉuna za 

investicije in drţavne pomoĉi ter drugi razvojni projekti, vkljuĉno s tistimi, ki bodo 

financirani iz skladov EU, za prihodnja štiri leta. Izdatki v naĉrtu razvojnih programov 

so razdelani po posameznih programih oziroma projektih uporabnikov, kot tudi po 

naslednjih štirih letih, v katerih bodo bremenili proraĉun, ter po virih financiranja 

(Roţiĉ 2003). 
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4 REGIONALNA POLITIKA V SLOVENIJI 

Regionalna politika predstavlja temeljno orodje za dolgoroĉno in usklajeno 

usmerjanje prostorskega in regionalnega razvoja na drţavni ravni, pokrajinskih in 

obĉinskih ravneh z upoštevanjem evropske razvojne politike, ki omogoĉa hitrejši razvoj 

manj razvitih regij (Ravbar 1999). Kljub vsem do sedaj sprejetim in uporabljenim 

razvojnim strategijam ter programom se cilji na podroĉju skladnega regionalnega 

razvoja v Sloveniji prepoĉasi uresniĉujejo, kar je posledica dejstva, da v Sloveniji kljub 

dolgoletnim pripravam še vedno nimamo pokrajin, kot jih ima veĉina drugih drţav 

ĉlanic EU. Osnovni namen regij je uresniĉevanje regionalne politike z ustreznimi 

ekonomskimi vzvodi (Bugariĉ 1998); predpogoj za delovanje regij pa je njihova 

finanĉna neodvisnost oziroma sposobnost ustvarjanja prihodkov, iz katerih financirajo 

lastne regionalne zadeve, v nasprotnem bodo sĉasoma postale le še dodatno finanĉno 

breme drţavnega proraĉuna. 

Pokrajina je tisti subjekt, ki skrbi za razvoj obmoĉja oziroma dela drţave, ki ga 

povezujejo skupni ekonomski, geografski, demografski, socialni in drugi dejavniki, ki 

prebivalstvo poenotijo pri uresniĉevanju skupnih ciljev (Boden 1995). Nobena drţava 

nima svojega teritorija enakomerno razvitega, saj razlike izhajajo iz razliĉne 

razpoloţljivosti naravnih, gospodarskih, socialnih in drugih virov, zato je v interesu 

vsake drţave, da z uporabo najbolj ustreznih gospodarskih, razvojnih, upravnih in 

pravnih instrumentov zmanjšuje regionalne razlike na svojem teritoriju z namenom 

krepitve ekonomske in socialne kohezije (Kezunoviĉ 2003). Z ustanovitvijo pokrajin 

bodo obmoĉja, ki imajo najveĉje razvojne probleme, dobila primerna izhodišĉa, kar 

pomeni, da bodo pokrajine in obĉine priĉele delovati in izvajati svoje naloge tako, da 

bodo imele dovolj sredstev tudi za posamezne razvojno-investicijske projekte, brez 

katerih si ni mogoĉe predstavljati hitrejšega in skladnejšega regionalnega razvoja, še 

zlasti v najmanj razvitih okoljih. 

4.1 Regionalni razvoj do leta 2000 

Regionalni razvoj temelji na ugotovitvi, da je v nasprotju z danimi naravnimi 

dejavniki, kot so podnebje, geografske znaĉilnosti in naravna bogastva, na gospodarske 

pogoje lokacije moĉ vplivati s premišljeno uradno politiko (Moussis 1999). 

Gospodarski razvoj ne poteka enakomerno v vseh regijah drţave, zato obstajajo povsod 

bolj in manj razvita obmoĉja. V primerjavi z drugimi teoriji, regionalni razvoj vkljuĉuje 

v svojo teorijo tudi prostor, zato lahko regionalni razvoj enaĉimo z razvojem v prostoru, 

pri ĉemer pa prostor razdelimo na regije (Senjur 2002).  

Regionalni razvoj lahko opredelimo tudi kot gospodarski razvoj regije, saj je poleg 

naravnih in ĉloveških virov odvisen tudi od dejavnikov razvoja gospodarstva, 

socialnega razvoja, varovanja okolja ter kulturne in naravne dedišĉine. Spremembe na 

posameznem podroĉju lahko hitro porušijo razmerja med regijami, kar pomeni, da 

posamezni dejavniki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na razvoj doloĉene regije. V 
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današnjem izjemno dinamiĉnem in nestabilnem gospodarskem okolju je vloga drţave 

pri zagotavljanju pogojev za skladen regionalni razvoj vedno bolj zahtevna. Uspeh 

drţave pri vzpostavljanju skladnega regionalnega razvoja je odvisen od upoštevanja 

avtonomije vkljuĉenih udeleţencev, od znaĉilnosti in posebnosti vsake regije in njene 

okolice (Novaković 2003). Zaradi vplivov razliĉnih dejavnikov in posebnosti 

posameznih regij je teţko opredeliti obseg in vsebino drţavnih posegov v regionalnem 

razvoju. Za boljše doseganje uĉinkov na podroĉju regionalnega razvoja je treba 

upoštevati in vkljuĉevati regionalno ter lokalno oblast, ki s spodbudami od spodaj 

navzgor omogoĉata izvajanje sprejetih odloĉitev za uravnoteţen in trajnostni razvoj na 

posameznem obmoĉju. 

Slovenija ima številne majhne, veĉinoma finanĉno šibke obĉine in regionalne 

centre, ki se v glavnem financirajo iz drţavnega proraĉuna, kar je tudi razlog, da obĉine 

ne morejo bistveno vplivati na skladnejši regionalni oziroma gospodarski razvoj 

(Bugariĉ 1998). Veĉinoma so obĉine v Sloveniji kot gospodarske enote premajhne, zato 

bi vlogo pospeševanja razvoja regionalnih ekonomij morale prevzeti regije. Le na tak 

naĉin bi se obĉinski interesi sreĉevali na regionalni ravni, regija pa bi jih povezovala z 

drţavo. Pri izvajanju regionalnega razvoja je treba upoštevati tudi socialni vidik razvoja, 

saj trţni mehanizmi ne zagotavljajo enakomernega razvoja v vseh regijah. Cilj 

regionalne politike v drţavah, ki zasledujejo socialno praviĉnost, se kaţe v odpravljanju 

medregionalnih razlik in v ustvarjanju ĉim bolj enakih pogojev ţivljenja na celotnem 

obmoĉju.  

Pospeševanje skladnega regionalnega razvoja se je v Sloveniji zaĉelo izvajati v 

zaĉetku sedemdesetih let 20. stoletja. Leta 1971 je bil sprejet Zakon o ukrepih za 

pospeševanje razvoja manj razvitih obmoĉij v SR Sloveniji, ki je pomenil zaĉetek 

sistemskega usmerjenega skladnejšega razvoja in je temeljil na konceptu 

policentriĉnega razvoja (Peĉar in Fariĉ 2001). Policentriĉni razvoj je omogoĉal razvoj 

regionalnih središĉ in okolice, preko katerih bi se ukrepi regionalne politike uĉinkovito 

razširili po celotnem ozemlju drţave. Zakon je predvidel merila, ki so opredeljevala 

manj razvita obmoĉja, za katera so bili predvideni posebni ukrepi. Cilj takratne razvojne 

politike je bil postopno zmanjševanje in odpravljanje razlik v stopnji razvitosti med 

obĉinami in regijami ter vzpostavitev bolj enakovrednih pogojev za ţivljenje in delo na 

teh obmoĉjih. Merila, ki so doloĉala manj razvita obmoĉja, so temeljila na narodnem 

dohodku na prebivalca, deleţu kmeĉkega prebivalstva in deleţu zaposlenega 

prebivalstva. Ukrepi, ki so se nanašali na pospeševanje razvoja, so temeljili na 

pospeševanju vlaganj v gospodarstvo in vzpostavitvi pogojev za razvoj – izgradnja 

gospodarske, komunalne in prometne infrastrukture ter pospeševanje druţbenih 

dejavnosti (Novaković 2003). V skladu s takratnimi merili, ki so doloĉala razvitost 

oziroma nerazvitost obmoĉij, so manj razvite obĉine obsegale 18,9 % ozemlja in 18,2 % 

prebivalcev Slovenije. 
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Ukrepi, ki so se izvajali na podlagi tega zakona, so pokazali pozitivne uĉinke na 

razvoj gospodarstva. Kot navajata Peĉarjeva in Fariĉeva (2001), so ukrepi pripomogli k 

izboljšanju gospodarske in druţbene infrastrukture, poveĉala so se vlaganja v nerazvitih 

obmoĉjih, poveĉevala se je stopnja zaposlenosti in rast bruto domaĉega proizvoda ter 

izboljšala regionalna prometna infrastruktura. Kljub pozitivnim uĉinkom zakona pa so 

ostali nerešeni problemi na podroĉju lokalne prometne in komunalne infrastrukture, 

oskrbe z vodo, elektriko in PTT storitvami, zlasti na podeţelju in na obmejnih 

obmoĉjih. Zakon je vsakih pet let spreminjal merila, ki so doloĉala manj razvita 

obmoĉja, tako da so je leta 1975 na podlagi preteklega petletnega obdobja postavil nova 

merila za doloĉitev manj razvitih obĉin, ki so temeljila na gospodarski razvitosti 

obmoĉja, prebivalstvu, druţbenem standardu in infrastrukturi. Zaradi teh meril se je 

obseg manj razvitih obmoĉij poveĉal na 30 % ozemlja in 20,7 % prebivalstva Slovenije 

(Nared 2002). V naslednjem petletnem obdobju (1980–1985) se je število obĉin, ki so 

sodile v manj razvita obmoĉja, zmanjšalo, poveĉalo pa se je število geografsko manj 

razvitih obmoĉij. V tem obdobju so se ţe zaĉeli kazati prvi znaki, ki so odraţali 

neuĉinkovitost regionalnega razvoja, saj se je ta s svojimi ukrepi vedno bolj usmerjal v 

urbana industrijska obmoĉja in tako povzroĉal vedno veĉje razlike med podeţeljem in 

urbanimi naselji. Konec devetdesetih let 20. stoletja so izbruhnile ţe prve nerešljive 

teţave v gospodarstvu, ki so bile posledica nekajletne neustrezne strukturne 

gospodarske politike. Tradicionalne industrijske panoge (teţka industrija, tekstilna 

industrija, rudarstvo, prehrambna industrija), ki so zaposlovale predvsem številno 

nekvalificirano in niţje izobraţeno delovno silo, so zaĉele propadati, stopnja 

brezposelnih, teţko zaposljivih ljudi je narašĉala. K tem teţavam se je ob razpadu 

takratne skupne drţave Jugoslavije pridruţila tudi izguba juţnih trgov. Zgodil se je 

svojevrsten kolaps gospodarstva, ki ga ni nihĉe priĉakoval, tako da tudi ukrepi za 

reševanje niso mogli nastati takoj. Konec leta 1990 je bil sprejet Zakon o spodbujanju 

razvoja demografsko ogroţenih obmoĉij v Republiki Sloveniji, ki je demografsko 

ogroţena obmoĉja opredelil na podlagi dveh kazalnikov, in sicer z indeksom staranja in 

indeksom rasti prebivalstva. Na podlagi teh dveh kazalnikov so se obmoĉja, ki so bila 

upraviĉena do posebnih sredstev, poveĉala na 61 % ozemlja in zajemala 25 % 

prebivalstva Slovenije (Peĉar in Fariĉ 2001). Cilj regionalnega razvoja, ki je temeljil na 

tem zakonu, je bil predvsem izboljšati pogoje za delo in ţivljenje v ruralnih obmoĉjih 

ter ohraniti poseljenost podeţelja. Ukrepi, ki so omogoĉali doseganje teh ciljev, so 

temeljili na sofinanciranju priprave razvojnih programov za ogroţena obmoĉja, 

sofinanciranju izgradnje lokalne gospodarske infrastrukture, spodbujanju neposrednih 

investicij v proizvodne dejavnosti in izvajanju socialne politike. 

Tranzicija vseh panog v gospodarstvu ni prizadela enako. Drţava se reševanja teh 

problemov ni lotila kot razvojni problem regije, temveĉ je delovala sektorsko in tudi 

celo posamiĉno reševala posamezna podjetja. Takšni ukrepi kaţejo na to, da Slovenija v 

od leta 1990–2000 ni izvajala politike sodobnega regionalnega razvoja, temveĉ je 
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uporabljala instrumente, ki so temeljili na intervencijah v gospodarstvo in s tem le 

blaţila gospodarsko in socialno krizo.  

4.2 Regionalni razvoj po letu 2000 

Leta 1999 je stopil v veljavo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

(ZSRR). Z uvedbo ZSRR je bil vzpostavljen sistem naĉrtovanja, programiranja, 

izvajanja, spremljanja, nadzorovanja in ocenjevanja ukrepov regionalne politike. Zakon 

je opredeljeval cilje, naĉela, organizacijo spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, 

dodeljevanje razvojnih spodbud ter merila za opredelitev obmoĉij s posebnimi 

razvojnimi problemi. V naĉrtovanje in izvajanje razvojnih programov naj bi se aktivno 

vkljuĉevali socialni partnerji, predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti ter civilne 

druţbe (Aristovnik 2002). ZSRR je opredelil nova merila za doloĉitev obmoĉij s 

posebnimi razvojnimi problemi, vrednost meril in obĉine, ki ustrezajo posameznim 

skupinam obmoĉij s posebnimi razvojnimi problemi. Na podlagi novih meril je bilo 

doloĉenih 129 obĉin, ki so obravnavane kot obmoĉja s posebnimi razvojnimi problemi, 

nekatere med njimi so izpolnjevale veĉ meril hkrati (Podpeskar 2004). ZSRR je v 

naslednjih letih uvajal številne spremembe in dopolnitve, ki naj bi pripomogle k 

hitrejšemu zmanjševanju razlik v regiji, saj se je v tem obdobju Slovenija priĉela 

aktivno pripravljati za vstop v Evropsko unijo. Zaradi zahtev po ĉim veĉjem 

prilagajanju naĉelom regionalne politike EU in neustrezne doloĉitve prednostnih 

obmoĉij delovanja regionalne politike je leta 2005 stopil v veljavo novi Zakon o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Kušar 2005). Zakon je doloĉil 

cilje, naĉela in organiziranost za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja kot 

temeljne sestavine razvojne politike v Sloveniji in Evropski uniji na drţavni, regionalni 

in lokalni ravni ter dodeljevanje razvojnih spodbud in postopek izvedbe projektnega 

financiranja, pri katerem se javna in zasebna sredstva povezujejo za spodbujanje 

razvoja. 

4.3 Regionalna politika 

Regionalna politika EU sodi v skupino horizontalnih politik, katerih cilj je ohraniti 

in upravljati lokacijske pogoje za gospodarsko dejavnost s prenosom sredstev iz bolj 

razvitih regij v manj razvite (Ješovnik 2000). Temeljni namen regionalne politike EU je 

oblikovanje in usklajevanje smernic, naĉel in skupnih finanĉnih instrumentov za 

zmanjševanje medregionalnih razlik, vendar pa so nosilci regionalne politike še vedno 

drţave ĉlanice, ki z izvajanjem lastne regionalne politike skušajo zmanjšati strukturne 

razlike med svojimi regijami (Stojanović in Puh 2004). Regionalna politika prestavlja 

pomembno komponento, ki vpliva na razvoj celotne ekonomije, saj regionalne 

neenakosti onemogoĉajo doseganje narodnopolitiĉnih ciljev (Armstrong in Taylor 

2000). 
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Regionalna politika EU temelji na solidarnosti, kar pomeni, da je del finanĉnih 

sredstev, ki jih v proraĉun EU vplaĉujejo drţave ĉlanice, namenjen manj razvitim 

regijam. Solidarnostna pomoĉ EU ima pozitivne uĉinke za drţavo prejemnico z vidika 

njene gospodarske rasti, kot tudi za druge bolj razvite drţave ĉlanice, saj se jim na tak 

naĉin veĉa trg. Vstop Slovenije v EU je omogoĉil, da je tudi Slovenja zaradi svoje 

manjše razvitosti upraviĉena do veĉjega dela strukturnih sredstev iz skupnega proraĉuna 

EU (Buĉar et al. 2007). Sredstva za financiranje skupnih politik, razvojnih in 

raziskovalnih programov se preko razliĉnih politik in programov prelivajo nazaj v 

drţave ĉlanice. Znaten del sredstev iz proraĉuna EU je namenskih in jih drţava lahko 

ĉrpa le na podlagi projektov, ki jih odobri Evropska komisija. Slovenija finanĉnih 

sredstev iz evropskega proraĉuna ne prejema samodejno, temveĉ je prejeta višina 

sredstev odvisna od kakovostno pripravljenih programov, ki so del izvedbenih 

dokumentov regionalne politike Slovenije in so tudi del regionalne politike EU. 

4.4 Temeljni dokumenti za vodenje regionalne politike 

Z namenom pospeševanja skladnega regionalnega razvoja sta uvedba ZSRR in 

uresniĉevanje zastavljenih ciljev zahtevala pripravo strateških in izvedbenih 

dokumentov, ki opredeljujejo strategijo regionalnega razvoja Slovenije z upoštevanjem 

regionalne politike EU. 

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) 

SGRS: Pribliţevanje Evropi – rast, konkurenĉnost in integriranje je nastala leta 

1995; leta 1998 pa je nastal nov strateški razvojni dokument Strategija Republike 

Slovenije za vkljuĉitev v Evropsko unijo: Ekonomski in socialni del, ki je pomenil 

vsebinsko nadaljevanje prejšnje strategije. SGRS, ki je nastala leta 2001, je predstavljala 

temeljni strateški dokument drţave, ki je na podlagi problemske analize opredelil 

dejavnike gospodarskega razvoja, dolgoroĉne cilje, razvojne prioritete, usmeritve 

delovanja in ukrepe drţave na posameznih razvojnih podroĉjih do leta 2006 (Urad 

Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 2001). Osnovni cilj SGRS je 

bil poveĉanje blaginje prebivalcev Slovenije, ki je opredeljena kot uravnoteţena celota 

njene gospodarske, socialne in okoljske sestavine. Priĉakovani skupni rezultat 

uresniĉevanje SGRS na podroĉju gospodarskega razvoja naj bi se izkazal s poveĉanjem 

stopnje rasti bruto domaĉega proizvoda ob pospešenem zmanjševanju zaostanka v 

razvoju za gospodarsko razvitimi drţavami EU.  

Strategija regionalnega razvoja Slovenije (SRRS) 

SRRS je bila sprejeta leta 2001 in pripravljena za obdobje do leta 2006 zaradi ĉim 

hitrejšega vkljuĉevanja Slovenije v regionalno politiko EU ter izkorišĉanja moţnosti 

ĉrpanja finanĉnih virov iz strukturnih in kohezijskega sklada EU po vstopu Slovenije v 

polnopravno ĉlanstvo EU. SRRS je predvidela, da bo zmanjševanje razvojnega 
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zaostanka Slovenije in njenih regij za povpreĉjem EU dolgotrajen proces, ki pa ga je 

moĉ pospešiti le z dvigom konkurenĉnosti Slovenije in njenih regij. Dolgoroĉni cilj 

SRRS je doseganje visokega ţivljenjskega standarda in kakovosti ţivljenja prebivalcev 

s pospeševanjem razvoja okolju prijaznega gospodarstva in prometne infrastrukture 

(Ministrstvo za gospodarstvo 2001a). SRRS spodbuja razvoj regij in obmoĉij (obĉin) s 

posebnimi razvojnimi problemi na podlagi razvojnih in prostorskih dokumentov, 

usklajenih s Prostorskim planom Slovenije in Drţavnim razvojnim programom, v 

katerega so vkljuĉeni prednostni razvojni programi obĉin, ki omogoĉajo gospodarski, 

socialni in prostorski razvoj obĉin. 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 

SPRS je skupaj s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije krovni dokument za 

usmerjanje razvoja in osnova za usklajevanje sektorskih politik (Ministrstvo za okolje, 

prostor in energijo 2004). SPRS opredeljuje izhodišĉa, cilje razvoja in globalno zasnovo 

prostorskega razvoja drţave, podaja razvojne usmeritve za posamezne prostorske 

sisteme, poselitev, infrastrukturo in krajino ter doloĉa ukrepe za njihovo izvajanje. 

Osrednji cilj SPRS je uresniĉitev koncepta vzdrţnega prostorskega razvoja, ob tem pa 

zagotoviti razvoj, ki bo omogoĉil ohranitev okolja, naravne in kulturne dedišĉine in bo 

nudil veĉjo kakovost bivanja. Z doloĉanjem zasnove urejanja prostora, njegove rabe in 

varstva SPRS podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju drţave in postavlja 

usmeritve za razvoj v evropskem prostoru.  

Strategija razvoja Slovenije (SRS) 

SRS je nastala leta 2005 in opredeljuje vizijo ter cilje razvoja Slovenije in razvojne 

prioritete. SRS celovito obravnava razvoj na ekonomskem, socialnem, okoljskem, 

politiĉnem, kulturnem in pravnem podroĉju ter njihova medsebojna razmerja. Razvojni 

programi obĉin so vkljuĉeni v podroĉne in regijske razvojne strategije, te pa v sektorske 

in nacionalne programe, ki pa morajo biti skladni s strateškimi usmeritvami SRS (Vlada 

Republike Slovenije 2005). Izvajanje SRS omogoĉa uresniĉevanje kljuĉnih nacionalnih 

interesov, ki se morajo prvenstveno uresniĉevati v lokalnih okoljih – obĉinah, in sicer 

kot poveĉanje blaginje in kakovosti vseh obĉanov z oblikovanjem bolj dinamiĉnega 

lokalnega, regionalnega in nacionalnega okolja, poveĉanje ekonomske rasti in 

ekonomske moĉi obĉin in regij, hitrejši razvoj in zmanjševanje razvojnih razlik v 

obĉinah in regijah z razvojnimi problemi ter zmanjševanje socialnih tveganj, zlasti v 

obĉinah z visoko stopnjo brezposelnosti. 

Državni razvojni program 2001–2006 (DRP), Enotni programski dokument (EPD), 

regionalni ter območni razvojni program 

DRP (Ministrstvo za gospodarstvo 2001b) je predstavljal dolgoroĉni izvedbeni 

dokument, ki je temeljil na kljuĉnem razvojnem dokumentu SGRS. Izhaja iz 
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enakovrednega obravnavanja gospodarske, socialne in okoljske razseţnosti blaginje kot 

svojega osnovnega cilja in je bil pripravljen za uresniĉevanje ciljev, zastavljenih v 

SGRS za obdobje 2001–2006. Prva tri leta se nanašajo na predpristopno obdobje 2001–

2003, druga tri leta pa na obdobje predvidenega ĉlanstva Slovenije v EU. DRP je še 

posebej poudarjal skladen regionalni razvoj kot odraz partnerstva med drţavo ter 

socialnimi in regionalnimi partnerji, kar pomeni tudi aktivno vkljuĉevanje obĉin v 

drţavne razvojne programe, s ĉimer naj bi se poveĉala vloga in avtonomnost obĉin kot 

nosilcev regionalnega razvoja. EPD je doloĉal strateški okvir razvoja, prednostne 

naloge, konkretne ukrepe in okvirna lastna in evropska finanĉna sredstva, s pomoĉjo 

katerih je Slovenija skušala doseĉi razvojne cilje, ki so bili zastavljeni za obdobje 2004–

2006.  

Z regionalnim razvojnim programom (RRP), kot ga opredeljuje ZSRR-1 in je 

podlaga za DRP, so bili usklajeni razvojni cilji na podroĉju gospodarskega, socialnega, 

izobraţevalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega 

razvoja v regiji. Doloĉeni so bili instrumenti in viri za njegovo uresniĉevanje. S 

pripravo in izvedbo RRP je prišlo do veĉjega spodbujanja regionalnega razvoja in 

povezovanja med obĉinami. RRP je predstavljal dogovor med zvezami obĉin ali 

obĉinami ter vlado o razvoju regije v programskem obdobju 2001–2006. Dokument je 

obsegal strateški in operativni del; strateški del je obsegal analizo stanja in problemov 

razvoja, razvojna predvidevanja sektorskih razvojnih programov, skupno regionalno 

vizijo, cilje in usmeritve in razvojne prioritete, operativni del pa je predstavljal razvojne 

programe regionalnega pomena, ki so bili ovrednoteni ĉasovno in finanĉno, vire 

financiranja, sisteme spremljanja in vrednotenja, organizacijske strukture za izvajanje 

RRP in oceno vplivov na zdravje, okolje in enake moţnosti (ZSRS-1). ZSRS-1 je 

predvidel tudi pripravo obmoĉnih razvojnih programov (ORP), ki se lahko pripravijo na 

pobudo obĉin, vkljuĉenih v obmoĉno razvojno partnerstvo. Cilji obĉin morajo biti 

usklajeni s cilji regionalnih razvojnih programov, zato se ORP in RRP pripravljata 

istoĉasno. ORP se uresniĉuje z izvedbenimi naĉrti obmoĉnega razvojnega programa, ki 

so sestavni del izvedbenih RRP. 

Državni razvojni program Republike Slovenije 2007–2013 (DRP 2007–2013) 

Ob vstopu Slovenije v EU so se spremenile okolišĉine, ki vplivajo na regionalni 

razvoj, zato je bil naĉrt priprave za DRP 2007–2013 sprejet ţe leta 2004. Treba je bilo 

pripraviti nov dokument za novo in daljše obdobje ter vkljuĉiti mnoge razvojne 

odloĉitve, ki so bile sprejete v pogajanjih z EU. DRP 2007–2013 je predstavljal 

izhodišĉe za pogajanja o vsebini strukturne pomoĉi EU Sloveniji; opredeljuje pa tudi 

razvojne investicijske programe, ki se financirajo iz drţavnega in obĉinskih proraĉunov 

in ki ne bodo financirani iz proraĉuna EU. Kljuĉna cilja DRP 2007–2013 sta poveĉanje 

gospodarskega, okoljskega in druţbenega kapitala, dokument pa predstavlja 
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nadaljevanje DRP 2001–2006, in sicer zlasti v tistih delih, kjer ob zakljuĉku obdobja 

zastavljeni cilji niso bili doseţeni (Republika Slovenija 2008). 

Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013 (NSRO) 

Pravno podlago za ĉrpanje sredstev iz kohezijskega in strukturnih skladov EU 

predstavlja Uredba Sveta o splošnih doloĉbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj 

(ESRR), Evropskem socialnem skladu (ESS) in Kohezijskem skladu (KS). V skladu z 

Uredbo mora drţava ĉlanica pripraviti dve vrsti strateških programskih dokumentov, in 

sicer NSRO, ki opredeljuje generalno strategijo drţave ĉlanice za doseganje hitrejše 

konvergence, in operativne programe za obdobje 2007–2013 (Buĉar et al. 2007). Za 

uresniĉitev ciljev iz NSRO so bili pripravljeni naslednji operativni programi in programi 

za teritorialno sodelovanje za obdobje 2007–2013 (Republika Slovenija 2007): 

 Operativni program za krepitev regionalnih spodbud (OP RR), 

 Operativni program razvoja ĉloveških virov (OP ĈV), 

 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI),  

 Ĉezmejni operativni programi z Avstrijo, Italijo, Madţarsko in Hrvaško ter 

Jadranska pobuda, 

 Transnacionalni operativni programi (Alpski prostor, jugovzhodna Evropa, 

vzhodno centralna Evropa, Mediteran), 

 Medregionalni operativni programi (tematski program, Interact program, 

ESPON program, URBACT program). 

Struktura operativnih programov predstavlja programski okvir, znotraj katerega se 

bodo do leta 2013 izvajale posamezne prioritete, programi in aktivnosti.  

Kohezijska politika EU je za financiranje razvojnih investicijskih prioritet iz DRP 

2007–2013 za razvoj podeţelja vzpostavila Evropski sklad za razvoj podeţelja (ESRP) 

ter Evropski sklad za ribištvo za podroĉje ribištva. Izhodišĉe za pripravo Programa 

razvoja podeţelja 2007–2013 predstavlja Nacionalni strateški naĉrt razvoja podeţelja 

(NSNRP). Ukrepi za Program razvoja podeţelja 2007–2013, ki se izvajajo pri 

posameznih prednostnih nalogah, upoštevajo naĉela trajnostnega gospodarjenja z 

obnovljivimi naravnimi viri, vzdrţevanja kulturne krajine, varovanja okolja in 

poseljenosti pokrajine ter odraţajo veĉnamensko vlogo gozdov. V okviru evropske 

kohezijske politike za podroĉje ribištva je Slovenija opredelila cilje in strategijo, ki so 

usklajeni s prednostnimi nalogami Evropskega sklada za razvoj ribištva. 

Strateški in operativni razvojni dokumenti predstavljajo izhodišĉa za skladen 

regionalni razvoj Slovenije. Obĉine v Sloveniji predstavljajo osnovne nosilce 

regionalnega razvoja, zato bi morale svoje razvojne strategije razvojne naĉrte in 

programe pripraviti v skladu z drţavnimi razvojnimi prioritetami in cilji, kot jih 

opredeljujeta DRP 2007–2013 in NSRO. Dokumenta predstavljata izhodišĉe za pripravo 

raziskave v tej nalogi, saj je razvoj obĉin odvisen od skladnosti obĉinskih razvojnih 
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prioritet s tema dokumentoma, namenskih sredstev virov financiranja in stopnje 

razvitosti. 
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5 DOLOČANJE STOPNJE RAZVITOSTI OBČIN 

5.1 Teritorialna členitev Slovenije 

Regija pomeni pokrajino, obmoĉje, predel oziroma ozemlje, za katerega so znaĉilne 

podobne naravne in/ali druţbenogospodarske znaĉilnosti, ki so nastale na osnovi veĉ 

razliĉnih, med seboj povezanih naĉinov (Lajh 2006). Obravnavamo jih lahko kot 

subnacionalni prostor, ki oznaĉuje vmesni prostor med lokalno in drţavno ravnijo, in 

kot povezano ĉezmejno obmoĉje med deli drţav, celotnimi drţavami ali celinami.  

Teritorialna razdelitev Slovenije je podlaga za izvajanje razvojne politike. Prvo 

pravno podlago za teritorialno razdelitev je Slovenija dobila z Uredbo o standardni 

klasifikaciji teritorialnih enot (SKTE) (Ur. l. RS, 28/00), s katero je SKTE uvedena kot 

obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, 

analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov o teritorialni razdelitvi Republike 

Slovenije. SKTE se je uporabljala za podporo regionalnemu razvoju, pri strokovnem 

naĉrtovanju in merjenju uĉinkov regionalne politike, kot tudi za socio-ekonomske 

analize ter pri harmonizaciji regionalnih podatkov za potrebe vkljuĉevanja v EU. 

Skladno z Uredbo je bila Slovenija teritorialno razdeljena na 11 ravni, od katerih je 

prvih pet usklajenih z NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) (Turk 

2003). NUTS je hierarhiĉno razdeljena na tri ravni: na prvi ravni so enote ravni NUTS 

1, ki se nadalje ĉlenijo na enote ravni NUTS 2, na tretji ravni so enote ravni NUTS 3. 

Drţave morajo pri razdelitvi svojega ozemlja na enote NUTS upoštevati število 

prebivalcev, pri ĉemer mora NUTS 1 imeti najmanj tri in najveĉ sedem milijonov 

prebivalcev, NUTS 2 najmanj 800.000 in najveĉ tri milijone ter NUTS 3 najmanj 

150.000 in najveĉ 800.000 prebivalcev (Eurostat 2003). 

Skladno s spremembo Uredbe NUTS, ki velja od 1. januarja 2008 dalje, je za 

Slovenijo nastopila sprememba na ravni NUTS 2, saj se ozemlje Republike Slovenije 

sedaj na ravni NUTS 2 deli na dve kohezijski regiji: vzhodno Slovenijo in zahodno 

Slovenijo. Ta delitev je izredno pomembna z vidika pridobivanja sredstev iz strukturnih 

skladov EU, saj sredstva pridobijo tiste regije, katerih gospodarska razvitost, merjena z 

BDP, je niţja od 75 % povpreĉja EU (Kezunoviĉ 2003). NUTS 3 se ĉleni na 12 

statistiĉnih regij: gorenjsko, goriško, obalno-kraško, osrednjeslovensko, pomursko, 

podravsko, koroško, savinjsko, jugovzhodno Slovenijo, zasavsko, spodnjeposavsko in 

notranjsko-kraško, od ĉetrte ravni dalje, pa se ozemlje za potrebe statistike ĉleni še na 

pet niţjih ravni, ki so (SURS 2007a): 

 upravne enote – SKTE 4, ki so ustanovljene za opravljanje nalog drţavne 

uprave, ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno in lahko obsegajo 

obmoĉje ene ali veĉ lokalnih skupnosti; 

 obĉine – SKTE 5, ki so temeljne samoupravne skupnosti in v okviru ustave in 

zakonov opravljajo naloge lokalnega pomena in naloge iz drţavne pristojnosti 
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prenesene z zakonom. Obĉine obsegajo obmoĉje naselja ali veĉ naselij, ki jih 

povezujejo skupne potrebe in interesi prebivalcev; 

 krajevne skupnosti, vaške skupnosti, ĉetrtne skupnosti – SKTE 6 so oţji deli 

obĉine, ki se lahko ustanovijo na obmoĉju obĉine; 

 naselja – SKTE 7 so strnjene skupine stavb, ki sestavljajo naseljeno geografsko 

enoto, imajo skupno ime, lasten sistem oštevilĉenja stavb ter doloĉeno 

obmoĉje, ki ga tvori en ali veĉ statistiĉnih okolišev; 

 prostorski okoliši – SKTE 8 so osnovne in najmanjše prostorske enote, ki 

hierarhiĉno sestavljajo druge prostorske enote. 

Slovenija deluje kot drţava z 12 statistiĉnimi regijami, ki pa ne morejo uspešno 

nadomestiti razvojnih regij, zlasti z vidika ĉrpanja sredstev iz strukturnih skladov EU, 

saj EU favorizira velike projekte, pri katerih se upošteva kriterij ekonomije obsega 

glede postopkov nastajanja, izvajanja in spremljanja projektov (Senjur 2002).  

5.2 Problematika velikosti slovenskih občin 

Do leta 1994 je bilo v Sloveniji 62 obĉin, ki so delovale kot komunalne obĉine, kar 

pomeni, da so v glavnem opravljale naloge, ki so bile v drţavni pristojnosti. Število 

obĉin v Sloveniji se je zaĉelo poveĉevati po letu 1994, ko jih je bilo 147, ob zadnjem 

poveĉanju leta 2006 pa se je njihov število dvignilo na 210. Ustanovitev lastne obĉine 

ali delitev obstojeĉe lahko pomeni tudi veĉjo finanĉno avtonomnost, vendar pa se ob 

tem postavlja vprašanje, ali je veĉje število manjših obĉin ustrezen naĉin za 

prerazporeditve sredstev, ki veĉa njihovo finanĉno samostojnost, ali pa le poveĉuje 

njihovo finanĉno odvisnost od drţave (Pinteriĉ et al. 2008). Zagovorniki manjših 

lokalnih skupnosti navajajo, da so prednosti manjših obĉin hitrejše in boljše zaznavanje 

potreb prebivalcev, zagovorniki veĉjih obĉin pa poudarjajo, da so njihove prednosti v 

boljši izrabi ekonomije obsega in laţjem zaposlovanju kakovostnejšega kadra (Foster, 

Jackman in Perlman 1980). Obĉine morajo biti dovolj velike, da imajo ustrezno osebje 

in druge pogoje, obenem pa morajo biti dovolj majhne, da bi lahko ohranile atmosfero 

skupnosti, v kateri lahko vsak posameznik obĉuti, da ima moţnost vplivati na politiko te 

skupnosti (Humes in Martin 1969). 

V okviru študije o modelu financiranja obĉin in bodoĉih pokrajin RS, kot navajata 

Oplotnik in Kriţaniĉ (2002), je ugotovljeno, da so obĉine v Sloveniji precej številĉne, 

vendar pa imajo veliko število majhnih obĉin tudi Ĉeška, Latvija, Romunija, Francija, 

Italija, Španija in Švedska (pod 5.000 prebivalcev), tako da Slovenija po velikosti obĉin, 

merjenih s številom prebivalcev, ne odstopa bistveno, kljub temu pa bi morala 

upoštevati priporoĉilo CLRAE glede prepreĉevanja nadaljnjega drobljenja in s tem 

povezanega nezadostnega financiranja izvajanja obveznih nalog obĉin (tabela 1).  
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Tabela 1 Število obĉin po številu prebivalcev 

Skupine obĉin 
Število 
obĉin 

Deleţ obĉin 
(v %) 

Število 
prebivalcev 

Deleţ 
prebivalcev 

(v %) 

do 5.000 113 53,80 324.181 16,50 

od 5.001 do 10.000 44 20,96 306.779 15,62 

od 10.001 do 50.000 50 23,80 904.262 46,05 

od 50.001 do 100.000 1 0,48 52.265 2,66 

nad 100.001 2 0,96 376.549 19,17 

Skupaj  210 100,00 1.964.036 100,00 

Vir: SURS 2007 in lastni preraĉuni 2008. 

Zadostni finanĉni viri in ustrezna vertikalna fiskalna struktura sta bistveni sestavini 

uĉinkovitega in kakovostnega delovanja obĉin v smislu poveĉevanja 

narodnogospodarskih koristi in koristi lokalnega prebivalstva. Obĉine bi morale zlasti 

pri oblikovanju lastnih davĉnih virov upoštevati mobilnost produkcijskih dejavnikov in 

se izogibati nekoristnemu obdavĉevanju visoko mobilnih ekonomskih enot (delo, 

konĉni proizvodi, kapital) (Oplotnik in Kriţaniĉ 2002). Pri oblikovanju ustrezne 

vertikalne davĉne strukture je treba upoštevati znaĉilnosti lokalne skupnosti in moţnost 

predpisovanja lastnih lokalnih davkov, zato bi morala drţava pred ustanovitvijo novih 

obĉin dosledno izvajati doloĉilo glede števila prebivalcev, od predlagatelja pa bi morala 

zahtevati vzpostavitev ustrezne kadrovske strukture zaposlenih, pripravo ustreznih 

razvojnih dokumentov, ki so podkrepljeni z realnimi finanĉnimi konstrukcijami za vsaj 

srednjeroĉno obdobje in z realnim dvoletnim obĉinskim proraĉunom.  

5.3 Kazalniki razvoja 

S pomoĉjo razvojne politike drţava omogoĉa gospodarski razvoj ter koliĉinsko in 

kakovostno izboljšanje ţivljenjskega standarda, ki se odraţa kot splošna gospodarska 

rast, merjena z rastjo bruto domaĉega proizvoda na prebivalca. Najpomembnejši 

razvojni dejavnik so investicije, ki ustvarjajo proizvodne zmogljivosti in nova delovna 

mesta. Obseg investicij in tehnološki napredek sta tesno povezana, saj se inovacije 

uresniĉujejo skozi investicije (Senjur 2002). Drţava mora na osrednji, centralni ravni, 

obĉine pa na lokalni, namenjati sredstva za investicije tudi za negospodarstvo, kot so 

izobraţevanje, zdravstvo in okolje, ki pa posredno vplivajo na razvitost in veĉjo 

produktivnost v gospodarstvu.  

Kazalniki, ki opredeljujejo razvitost, so številĉni in metodološko razliĉni, zato je 

tudi njihov nabor teţaven. Metodologija zbiranja podatkov za posamezne kazalnike se 

zaradi razliĉnih potreb na ekonomskem, politiĉnem in socialnem podroĉju spreminja, 

kar povzroĉa, da nekateri podatki, ki jih ţelimo pri doloĉenem kazalniku primerjati za 

zadnjih nekaj let, niso veĉ ali pa so teţko med seboj primerljivi (npr. sprememba 

klasifikacije poslovnih subjektov in dejavnosti). Teţava pri nekaterih kazalnikih je tudi 
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ta, da se podatki zbirajo le na nacionalni in regionalni ravni, medtem ko za obĉine teh 

podatkov ni; nekateri podatki pa se prenehajo zbirati, ker v novem ekonomskem in 

druţbenem okolju niso veĉ aktualni. Kot sem ţe omenila bodo zaradi številĉnosti in 

metodološke razliĉnosti kazalnikov v nadaljevanju prikazane tabele, ki predstavljajo 

izhodišĉne podatke za izraĉun stopnje razvitosti. Prikazani podatki so objavljeni v 

Statistiĉnem letopisu, ki ga pripravlja Statistiĉni urad Republike Slovenije (SURS) 

vsako leto za preteklo leto; treba je omeniti, da podatki, ki so predstavljeni v letopisu, 

zajemajo zbirke podatkov, ki so zbrane pred dvema letoma; tako na primer Statistiĉni 

letopis 2007, ki je objavljen v zaĉetku leta 2008, prikazuje podatke iz leta 2006 

(prebivalci po obĉinah, preraĉun na dan 1. 1. 2007 iz popisa 2002).  

BDP je najpomembnejši agregat nacionalnih raĉunov in najobseţnejše merilo 

celotne ekonomske aktivnosti vsakega gospodarstva. Pregled vrednosti BDP po letih za 

obdobje 2002–2005 je za statistiĉne regije  prikazan v tabeli 2, v prilogi 3 pa je podan 

pregled vseh obĉin v Slovenji po pripadnosti posamezni statistiĉni regiji.  

Tabela 2 BDP na prebivalca po statistiĉnih regijah v Sloveniji, tekoĉe cene v 

EUR, 2002–2005 

Regija 
Leto 

2002 2003 2004 2005 

Slovenija 12.084 12.695 13.400 14.116 

Z. Slovenija 14.468 15.362 16.133 17.018 

Obalno-kraška 12.623 13.189 13.748 14.616 

Goriška 11.654 12.061 12.689 13.496 

Gorenjska 10.637 10.984 11.488 12.018 

Osrednjeslovenska 17.079 18.377 19.327 20.364 

V. Slovenija  10.066 10.432 11.073 11.637 

Notranjsko-kraška 9.489 9.698 10.194 10.514 

JV Slovenija 10.909 11.435 12.205 12.914 

Spodnjeposavska 10.031 9.937 10.564 11.319 

Zasavska 8.782 9.047 9.558 9.962 

Savinjska  10.786 11.234 11.852 12.556 

Koroška 9.634 9.811 10.256 11.029 

Podravska 10.186 10.613 11.344 11.825 

Pomurska 8.303 8.629 9.173 9.399 

Vir: SURS 2002, 2003, 2004, 2005. 
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Tabela 3 Indeksi rasti BDP za obdobje 2002–2005 

Regija 
Leto 

03/02 04/03 05/04 05/02 

Slovenija 105 105 105 117 

Z. Slovenija 106 105 105 118 

Obalno-kraška 104 104 106 116 

Goriška 103 105 106 116 

Gorenjska 103 104 105 113 

Osrednjeslovenska 108 105 105 119 

V. Slovenija  104 106 105 116 

Notranjsko-kraška 102 105 103 111 

JV Slovenija 105 107 106 118 

Spodnjeposavska 99 106 107 113 

Zasavska 103 106 104 113 

Savinjska  104 105 106 116 

Koroška 102 104 107 114 

Podravska 104 107 104 116 

Pomurska 104 106 102 113 

Povpreĉje 103,7 105,3 105 115,3 

Vir: lastni preraĉuni 2008 

Podatki v tabeli 2 in preraĉuni v tabeli 3 kaţejo, da se je povpreĉje BDP v 

opazovanem obdobju dvigal: leta 2003 v primerjavi z letom 2002 je povpreĉna rast 

BDP znašala 3,7 %, leta 2004 je dosegel 5,3 % rast v primerjavi z letom 2003 in leta 

2005 5 % rast v primerjavi z letom 2004. Razvidno je, da imajo regije v zahodni 

Sloveniji višjo rast BDP kot regije v vzhodni Sloveniji, le v letu 2005 zasledimo, da so 

regije v vzhodni Sloveniji (indeks 106) prehitele rast povpreĉnega BDP v regijah v 

zahodni Sloveniji (indeks 105). Na splošno pa velja ugotovitev, da je najvišjo stopnjo 

rasti BDP dosegala osrednjeslovenska regija, kar je tudi razumljivo, ĉe vemo, da v to 

regijo sodijo naslednje obĉine: Ljubljana, Domţale, Log-Dragomer, Mengeš, Trzin, ki 

so sicer znane kot »Podjetna regija«, poleg tega pa imajo te obĉine tudi najvišje 

prihodke iz naslova dohodnine, kar jih uvršĉa v skupino obĉin z najniţjim indeksom 

razvojne ogroţenosti. 

Kazalniki, ki opredeljujejo velikost obĉin po številu prebivalcev, velikost obĉin po 

površini, povpreĉne bruto meseĉno plaĉe po obĉinah, število podjetij po obĉinah, število 

zaposlenih po obĉinah in izobrazbeno strukturo, so prikazani v naslednjih tabelah. V 

Sloveniji imamo 210 obĉin, kar kaţe na njeno veliko razdrobljenost, zato bodo podatki 

zaradi boljše preglednosti in laţje primerjave z drugimi raziskavami predstavljeni 

zdruţeno po posameznih skupinah obĉin: 

 majhne obĉine: do 5.000 prebivalcev, 
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 srednje velike obĉine: od 5.001 do 20.000 prebivalcev, 

 velike obĉine: nad 20.000 prebivalcev. 

Tabela 4 Število prebivalcev po posameznih skupinah obĉin 

Velikost obĉine* (število prebivalcev) do 5.000 
od 5.001 do 

20.000 
nad 

20.000 
Skupaj 

Število obĉin 223 79 18 210 

Deleţ obĉin (v %) 53,8 37,6 8,6 100,0 

Skupno število prebivalcev 324.181 781.033 858.822 1.964.036 

Deleţ prebivalcev (v %) 16,5 39,8 43,7 100,0 

Povpreĉno število prebivalcev na obĉino 2.869 9.886 47.712 9.353 

Skupna površina obĉin v km
2
* 6.804 10.269 3.201 20.273 

Deleţ skupne površine obĉin (v %) 33,6 50,6 15,8 100,0 

Povpreĉno število prebivalcev/km
2
 47,65 76,06 268,30 96,88 

Vir: SURS 2007 in lastni preraĉuni 2008. 

Iz tabele 4 je razvidno, da v Sloveniji prevladujejo majhne obĉine (53,8 %), v 

katerih je 16,5 % celotnega prebivalstva in ki obsegajo 33,6 % celotne površine 

Slovenije. Sledijo srednje velike obĉine (37,6 %), v katerih ţivi 39,8 % prebivalcev in ki 

obsegajo 50,6 % skupne površine Slovenije. Velikih obĉin je le 18, od katerih so vse 

mestne, razen Slovenj Gradca, ki ima manj kot 20.000 prebivalcev, vendar pa v velikih 

obĉinah ţivi 43,7 % prebivalcev Slovenije na 15,8 % površini celotnega ozemlja, zaradi 

ĉesar povpreĉna poseljenost v tej skupini obĉin znaša 268,3 prebivalca/km
2
 (v prilogi 4 

je prikazan pregled vseh obĉin v Sloveniji po številu prebivalcev in po površini v km
2
). 

Glede na velikost obĉin po številu prebivalcev je na podlagi analize o stroških obĉin na 

prebivalca, ki sta jo izvedla Oplotnik in Kriţaniĉ (2002) ugotovljeno, da imajo majhne 

obĉine veĉje stroške na podroĉjih kmetijstva, prevoza šolskih otrok in delovanja 

obĉinske uprave. Velike obĉine imajo najveĉ stroškov na stanovanjskem podroĉju, pri 

komunalnih storitvah, otroškem varstvu in na podroĉju drugih druţbenih dejavnosti. 

Poleg navedenih podroĉij pa še posebej velja za velike obĉine (nemestne), da imajo 

nadpovpreĉno visoke stroške na podroĉjih kmetijstva, turizma in vlaganja v lokalne 

ceste. Ob primerjavi mestnih obĉin z nemestnimi so prve »draţje« za okoli 20–30 %, 

srednje velike obĉine pa so z vidika skupnih stroškov na prebivalca najbolj racionalne.  

Pomembnejša kazalnika, ki odraţata razvitost obĉine, sta tudi število podjetij in 

število zaposlenih v obĉini. Obĉine sicer ne morejo neposredno vplivati na poslovanje 

podjetij in tudi nimajo neposrednih prihodkov od podjetij zaradi njihovega veĉjega ali 

manjšega števila oziroma števila zaposlenih. Obĉina lahko zaraĉuna le nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišĉa in komunalni prispevek. Vendar pa imajo obĉine, v katerih 

je veĉje število podjetij in zaposlenih, manjše socialne transfere (zdravstveno 

zavarovanje nezaposlenih obĉanov, manjše subvencije za otroško varstvo ter 

subvencioniranje prehrane v osnovnih šolah ipd.), kot tudi niţjo stopnjo brezposelnosti. 
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V tabeli 5 je prikazano število podjetij in število zaposlenih v podjetjih po posameznih 

skupinah obĉin. Podatki zajemajo vse pravnoorganizacijske oblike podjetij, ki kot svojo 

glavno dejavnost opravljajo eno izmed naslednjih dejavnosti na podroĉjih C–K 

Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD): predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, 

plinom in vodo, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, promet, zveze, finanĉno 

posredništvo in poslovanje z nepremiĉninami. Podatki o podjetjih s podroĉij dejavnosti 

A, B, L, M, N in O v tabelah niso zajeti (kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, rudarstvo, 

strokovno-znanstvene dejavnosti, poslovne dejavnosti in dejavnost javne uprave), ker za 

to še niso izdelana poenotena evropska metodološka priporoĉila (SURS 2007b). Priloga 

5 kaţe pregled vseh obĉin v Sloveniji po številu podjetij in številu zaposlenih v 

podjetjih, kjer je treba upoštevati, da zaposleni v podjetjih po obĉinah niso samo 

prebivalci doloĉene obĉine, v kateri podjetje deluje, ampak so v število zaposlenih 

vkljuĉeni tudi zaposleni iz drugih obĉin. 

Tabela 5 Število podjetij po obĉinah in število zaposlenih v podjetjih po obĉinah 

Velikost obĉine (število prebivalcev) do 5.000 
od 5.001 

do 20.000 
nad 

20.000 
Skupaj 

Skupno število podjetij* 12.088 35.949 52.532 100.569 

Deleţ skupnega števila podjetij (v %) 12,0 35,7 52,3 100,0 

Povpreĉno število podjetij v obĉini 107 455 2.918 3.480 

Skupno število zaposlenih* 56.276 186.444 379.258 621.978 

Deleţ skupnega števila zaposlenih (v %) 9,0 30,0 61,0 100,0 

Povpreĉno število zaposlenih na obĉino 498 2.360 21.070 23.928 

Vir: SURS 2007 in lastni preraĉuni 2008. 

Tabela 5 nam kaţe, da ima skupina majhnih obĉin le 12 % deleţ v skupnem številu 

podjetij, kar pomeni povpreĉno 107 podjetij in 498 zaposlenih na obĉino. Skupina 

srednje velikih obĉin ima 35,7 % deleţ vseh podjetij, kar predstavlja povpreĉno 455 

podjetij, v katerih je zaposlenih povpreĉno 2.360 prebivalcev na obĉino. Skupina velikih 

obĉin obsega 52,3 % vseh podjetij v Sloveniji oziroma povpreĉno 2.918 podjetij na 

obĉino in povpreĉno 21.070 zaposlenih na obĉino. Iz prikazanih podatkov o deleţu 

skupnega števila zaposlenih v majhnih obĉinah lahko sklepamo, da je precejšnje število 

prebivalcev iz majhnih obĉin zaposlenih v srednje velikih oziroma v velikih obĉinah.  

Definicija za bruto plaĉo, kot jo opredeljuje SURS (2007c), so izplaĉila zaposlenih 

oseb za delo v polnem delovnem ĉasu in delovnem ĉasu, krajšem in daljšem od polnega. 

Zajemajo tudi vsa druga izplaĉila, ki se oblikujejo na tej osnovi: nadomestila za letni 

dopust, plaĉani dopust do sedem dni, drţavne praznike, bolniške odsotnosti do 30 dni, 

izplaĉila za strokovno izobraţevanje, zastoje pri delu brez krivde zaposlenih oseb, 

plaĉane odsotnosti ipd., zaostala izplaĉila plaĉ in nadomestila plaĉ za predhodne 

mesece, prejemke za minulo delo, stimulativne dodatke, nagrade, premije ter prejemke 

po periodiĉnem obraĉunu in zakljuĉnem raĉunu.  
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Tabela 6 Povpreĉna meseĉna bruto plaĉa na zaposlenega po posameznih 

skupinah obĉin 

Velikost obĉine (število prebivalcev) do 5.000 
od 5.001 
do 20.000 

nad 
20.000 

Skupaj 

Število obĉin 113 79 18 210 

Deleţ obĉin (v %) 53,8 37,6 8,6 100,0 

Skupna vrednost bruto plaĉ* 126.229,34 90.147,31 224.53,69 238.881,93 

Deleţ bruto plaĉ* (v %) 52,86 37,74 9,40 100,00 

Povpreĉna meseĉna bruto 
plaĉa/zaposlenega 

1.117,07 1.141,11 1.247,43 1.137,53 

Vir: SURS 2007 in lastni preraĉuni 2008. 

Iz tabele 6 je razvidno, da je povpreĉna meseĉna bruto plaĉa na zaposlenega 

najvišja v skupini velikih obĉin in najniţja v skupini majhnih obĉin, kar je posledica 

bolje plaĉanih delovnih mest, ki so v glavnem v velikih obĉinah, zlasti v mestnih 

obĉinah in regionalnih središĉih, kjer so sedeţi veĉjih in/ali bolj uspešnih podjetij v 

gospodarstvu, kot tudi delovna mesta v javnem oziroma drţavnem sektorju (ministrstva, 

zavodi, sodišĉa, fakultete, šole). Kazalnik bruto plaĉ nam pove, da so razlike v plaĉah, 

zlasti med velikimi in majhnimi obĉinami, posledica razliĉne strukture delovnih mest, ki 

v veĉjih obĉinah zagotovo zahtevajo tudi drugaĉno oziroma višjo izobrazbeno strukturo 

zaposlenih, kar pomeni tudi višje bruto plaĉe. Povpreĉna meseĉna bruto plaĉa na 

zaposlenega v velikih obĉinah je bila v letu 2007 za 11,2 % višja kot v skupini majhnih 

obĉin, za 10,9 % višja kot v skupini srednje velikih obĉin ter za slabih 11 % višja od 

povpreĉja v drţavi. V prilogi 4 je prikazan podroben pregled podatkov za povpreĉne 

bruto meseĉne plaĉe za vse obĉine v Sloveniji. 

Izobrazbena struktura je eden izmed kazalcev, ki predstavlja osnovno in nujen 

pogoj za gospodarski razvoj doloĉenega obmoĉja. Nizka izobrazbena struktura povzroĉa 

tudi višjo stopnjo nezaposlenosti oziroma ustvarja kategorijo teţko zaposljivih oseb, 

zato imajo praviloma obĉine z nizko izobrazbeno strukturo prebivalcev tudi veĉjo 

stopnjo nezaposlenosti. V tabeli 7 so prikazani podatki o izobrazbeni strukturi 

prebivalcev po skupinah obĉin. 

Zajeti so prebivalci, starejši od 15 let po popisu iz leta 2002, na podlagi katerega je 

narejen preraĉun na obĉine, veljavne na dan 1. 1. 2007 (priloga 5 kaţe pregled vseh 

obĉin v Sloveniji po izobrazbeni strukturi prebivalcev). Iz tabele lahko povzamemo, da 

je skupno število prebivalcev brez izobrazbe v vseh obĉinah 11.337, od tega jih je 

najmanj, in sicer 19,79 %, v skupini majhnih obĉin, 40,80 % v srednje velikih obĉinah 

in 39,40 % v velikih obĉinah. Pri osnovnošolski izobrazbi pa ţe zasledimo obraten 

trend, in sicer je v srednje velikih obĉinah dvakrat veĉ prebivalcev (42,28 %), ki imajo 

pridobljeno le osnovno izobrazbo v primerjavi z majhnimi obĉinami (20,30 %).  
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Tabela 7 Izobrazbena struktura prebivalcev po skupinah obĉin 

velikost obĉine 
(število prebivalcev) 

število 
obĉin 

Izobrazba 

brez osnovna srednja višja visoka 
visoka 

podiplomska 

Do 5.000 113 2.244 88.195 138.110 9.531 10.123 971 

Deleţ (v %) 53,8 19,79 20,30 15,36 11,34 8,83 5,93 

Od 5.001 do 20.000 79 4.626 183.438 353.738 29.406 34.264 3.492 

Deleţ (v %) 37,6 40,80 42,28 39,33 34,99 29,89 21,31 

Nad 20.000 18 4.467 162.277 407.493 45.107 70.243 11.925 

Deleţ (v %) 8,6 39,40 37,40 45,31 53,67 61,28 72,77 

Skupaj 210 11.337 433.910 899.341 84.044 114.630 16.388 

Skupaj % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vir: SURS 2007 in lastni preraĉuni 2008. 

Kot zanimivost zasledimo v vseh naslednjih kategorijah izobrazbe, da se njeni deleţ 

z višjo stopnjo izobrazbe v skupini majhnih obĉin vedno bolj niţa v primerjavi z 

ostalima dvema skupinama obĉin. V nadaljevanju lahko opazimo, da je v kategoriji 

visoka in podiplomska izobrazba deleţ prebivalcev v skupini majhnih obĉin le 5,93 %, 

v skupini velikih obĉin pa 72,77 %. Razlike v strukturi izobrazbe med posameznimi 

skupinami obĉin lahko pripišemo dejstvu, da so v velikih obĉinah visoke šole in 

fakultete, ki prebivalcem omogoĉajo boljšo dostopnost do višje izobrazbe. Prav tako na 

izobrazbo vpliva dostopnost in veĉja izbira srednjih šol, ki so praviloma v srednje 

velikih in velikih obĉinah. Omeniti je treba, da veĉje obĉine nudijo tudi veĉje število 

visoko kvalificiranih delovnih mest, ki prav tako zahtevajo višjo izobrazbo, zato prihaja 

tudi do preseljevanja kvalificiranje delovne sile iz manjših obĉin v srednje in velike 

obĉine. 

5.3.1 Metodologija določanja stopnje razvitosti občin 

ZFO-1 (2006) v 24. ĉlenu doloĉa, da mora Vlada RS na predlog MF doloĉiti 

stopnjo razvitosti obĉin za štiri leta na podlagi indeksa razvojne ogroţenosti obĉin 

(IROo). Na podlagi IROo pristojna ministrstva doloĉijo obseg sofinanciranja 

posameznih investicij, ki se sofinancirajo iz drţavnega proraĉuna. Višji kot je IROo, 

višji je deleţ sofinanciranja investicij, ki lahko znaša tudi do 100 % upraviĉenih 

stroškov investicije brez davka na dodano vrednost. Stopnja razvitosti posamezne 

obĉine se izraĉuna z IROo, ki je relativni kazalnik razvitosti obĉine na podlagi 

razvitosti, ogroţenosti in razvojnih moţnosti obĉine. V nadaljevanju so prikazani 

kazalniki, ki doloĉajo stopnjo razvitosti obĉin za leto 2008 (Ministrstvo za finance 

2008) in so v raziskavi uporabljeni kot kazalniki ekonomske moĉi obĉin. 
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Kazalniki razvitosti občine: 

 Dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega je izraĉunana iz podatkov 

poslovnega izida gospodarskih druţb za leta od 2002 do 2004. Pri tem se 

upošteva triletno povpreĉje dodane vrednosti gospodarskih druţb in zaposlenih 

v gospodarskih druţbah.  

 Dohodnina na prebivalca je izraĉunana iz triletnega povpreĉja podatka o osnovi 

za dohodnino (od 2002 do 2004) in števila prebivalstva po stanju 30. 6. 2006. 

 Delovna mesta na delovno aktivno prebivalstvo (indeks dnevne migracije) je 

izraĉunan iz triletnega povpreĉja letnih podatkov (od 2002 do 2004) za delovno 

aktivno prebivalstvo po kraju dela in za delovno aktivno prebivalstvo po kraju 

bivanja. 

Kazalniki ogroženosti občine: 

 Indeks staranja prebivalstva po stanju 30. 6. 2006 je izraĉunan iz podatkov za 

prebivalstvo, staro od 0–14 let, in prebivalstvo, staro nad 64 let. 

 Stopnja registrirane brezposelnosti (v %) je izraĉunana iz triletnega povpreĉja 

letnih podatkov o številu brezposelnih in triletnega povpreĉja letnih podatkov o 

številu aktivnega prebivalstva (od 2002 do 2004). 

 Stopnja registrirane oziroma formalne zaposlenosti (v %) je izraĉunana iz 

triletnega povpreĉja letnih podatkov delovno aktivnega prebivalstvu po kraju 

bivanja in številu delovno sposobnega prebivalstva po stanje 30. 6. 2006. 

Kazalniki razvojnih možnosti občine: 

 Deleţ Nature 2000 (v %) je upoštevan glede na površino posebnih varstvenih 

obmoĉij, opredeljenih kot Natura 2000, glede na celotno površino obĉine 

(podatek iz leta 2004). 

 Deleţ prebivalstva, prikljuĉenega na javno kanalizacijo (v %), je upoštevan 

glede na podatke o prikljuĉenosti prebivalstva na javno kanalizacijo iz popisa 

2002. 

 Poseljenost (v km
2
/preb.) je izraĉunan glede na število prebivalstva po stanju 

30. 6.2006 in površino obĉin iz leta 2007. 

 Deleţ enot kulturne dedišĉine in kulturnih spomenikov od vseh tovrstnih enot v 

Sloveniji (v %) je upoštevan glede na podatke Ministrstva za kulturo po stanju 

19. 5. 2007. 

Pri izraĉunu IROo opazimo (podroben pregled kazalnikov je prikazan v prilogi 6), 

da se za nekatere kazalnike uporabljajo veĉletna povpreĉja, kar je posledica tega, da so 

nekateri kazalniki zelo obĉutljivi na cikliĉna gibanja (dodana vrednost gospodarskih 

druţb/zaposlenega, dohodnina na prebivalca, delovna mesta na delovno aktivno 

prebivalstvo, stopnja registrirane brezposelnosti, stopnja registrirane zaposlenosti), 
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ostali kazalniki pa so vezani na popisni podatek. Podatek o deleţu obmoĉja Natura 2000 

je statiĉni podatek, ki se ne spreminja.  

5.3.2 Kazalniki za izračun IROo 

Podatki, ki doloĉajo razvitost obĉin, pridobiva MF od obĉin in drugih institucij (v 

nadaljevanju so prikazane vrednosti kazalnikov za izraĉun stopnje razvitosti obĉin za 

leto 2008). Nekatere evidence za izraĉun IROo temeljijo na podatkih iz leta 2002 (deleţ 

prebivalstva prikljuĉenega na javno kanalizacijo), iz leta 2004 (deleţ Nature 2000), 

2006 (indeks staranja prebivalstva, stopnja formalne zaposlenosti), iz leta 2007 (deleţ 

enot iz kulturne dedišĉine, poseljenost, stopnja razvitosti), nekatere pa izhajajo iz 

triletnega povpreĉja za obdobje 2002–2004 (dodana vrednost gospodarskih druţb na 

zaposlenega, dohodnina na prebivalca, delovna mesta na delovno aktivno prebivalstvo, 

stopnja registrirane brezposelnosti). Zaradi velikega števila podatkov, ki so bili 

uporabljeni tudi v raziskavi z namenom ugotoviti znaĉilnosti posameznih skupin obĉin, 

so kazalniki prikazani za majhne, srednje in velike obĉine, zdruţeno po skupinah obĉin 

(tabela 8). Pregled vrednosti kazalnikov za izraĉun IROo, ki doloĉajo stopnjo razvitosti 

obĉin za leto 2008 za vse obĉine v Sloveniji, je prikazan v prilogi 6.  

Dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega 

Dodana vrednost na zaposlenega je kazalnik, ki kaţe produktivnost dela 

gospodarskih druţb v obĉini. Izraĉunan je na osnovi podatkov iz poslovnih izidov 

gospodarskih druţb, ki jih zbira Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence 

in storitve (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2008). 

Kazalnik dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega odraţa vrednost 

proizvodnje, ki jo ustvari zaposleni, zmanjšano za vmesno potrošnjo (SURS 2007d). V 

tabeli 8 so zajeti podatki, ki izkazujejo triletno povpreĉje dodane vrednosti gospodarskih 

druţb na zaposlenega v obdobju 2002–2004 po skupinah obĉin. Najvišjo povpreĉno 

dodano vrednost izkazuje skupina velikih obĉin (25.099 EUR), kar je 30 % veĉ kot 

znaša povpreĉna dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega v skupini majhnih 

obĉin. To lahko pojasnimo z dejstvom, da so v velikih obĉinah gospodarske druţbe, 

katerih poslovna dejavnost temelji na visoki tehnologiji, inovativnosti in storitvah, ki 

ustvarjajo višjo dodano vrednost. 

Osnova za dohodnino na prebivalca 

Osnova za dohodnino na prebivalca je kazalnik, ki temelji na vseh obdavĉljivih 

dohodkih prebivalstva in kaţe ekonomsko moĉ prebivalstva, ne pa tudi ekonomske 

moĉi gospodarstva. Podatki iz tabele 8 nam kaţejo, da je povpreĉna osnova za 

dohodnino na prebivalca 4.287 EUR/prebivalca, izhajajoĉ iz triletnega povpreĉja 

(2002–2004). Najniţja povpreĉna osnova za dohodnino/prebivalca je v skupini majhnih 

obĉin, ki je za 24 % niţja kot v skupini velikih obĉin, in za 9 % niţja od povpreĉja v 
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drţavi. Podatek o osnovi za dohodnino je odvisen od registriranih plaĉ in pokojnin 

prebivalstva s stalnim prebivališĉem v doloĉeni obĉini in od drugih dohodkov 

prebivalstva; tesno pa je povezan tudi s stopnjo brezposelnosti in z deleţem kmeĉkega 

prebivalstva. Izdatki, kot so denarna pomoĉ za brezposelnost, druţbena pomoĉ otrokom, 

denarna pomoĉ kot edini vir preţivljanja, enkratna pomoĉ, otroški dodatek, prispevek za 

preţivljanje otroka, štipendije dijakom in študentom, so izvzeti iz obraĉuna dohodnine, 

kar bi sicer lahko realno vplivalo na boljši poloţaj manj razvitih obĉin. 

Delovna mesta na delovno aktivno prebivalstvo 

Podatki o (formalno) registriranem delovno aktivnem prebivalstvu so na voljo po 

kraju dela in po kraju bivanja. Podatki po kraju dela kaţejo delovna mesta. Razmerje 

med podatki po kraju dela in kraju bivanja odraţa neto tok delovnih migracij zaposlenih 

oziroma indeks dnevne migracije (Peĉar 2005).  

Indeks dnevne migracije (IDM) 

IDM= (ZSOodm/ZSOop)*100 

pri ĉemer je IDM – indeks dnevne migracije; ZSOodm – zaposlene in samozaposlene 

osebe po obĉini delovnega mesta in ZSOop – zaposlene in samozaposlene osebe po obĉini 

prebivališĉa (SURS 2007e). 

Podatki za IDM izhajajo iz triletnega povpreĉja za obdobje 2002–2004. IDM 100 

ali veĉ pomeni, da je na doloĉenem obmoĉju število delovnih mest enako ali veĉje od 

tam ţiveĉega delovno aktivnega prebivalstva in se veĉina prebivalcev lahko zaposli v 

svoji obĉini, kar se odraţa v manjših dnevnih migracijah. Ĉe je indeks manjši od 100, 

pomeni, da je v taki obĉini manj delovnih mest od števila delovno aktivnega 

prebivalstva in poslediĉno prihaja do veĉjega števila dnevnih migracij. Na podlagi 

podatkov v tabeli 8 sklepamo, da je v skupini majhnih obĉin malo delovnih mest za 

lokalno prebivalstvo (IDM 58,2) in so ti prisiljeni iskati zaposlitev v drugih oziroma v 

velikih obĉinah. Tudi skupina srednje velikih obĉin ne razpolaga z zadovoljivim 

številom delovnih mest, saj je povpreĉje IDM 79,1. Le skupina velikih obĉin omogoĉa 

dovolj veliko število delovnih mest (IDM 115,7) svojim obĉanom in tudi tistim iz 

skupin majhnih in srednje velikih obĉin. Povpreĉni IDM za vse obĉine je v obdobju 

2002–2004 znašal 84,3, kar pomeni, da je v teh letih primanjkovalo delovnih mest. 

Indeks staranja prebivalstva 

Indeks staranja prebivalstva (ISP) je kazalnik, ki kaţe razmerje med starim in 

mladim prebivalstvom. Zaradi podaljševanja ţivljenjske dobe prebivalstva in vse 

manjše rodnosti je starega prebivalstva vedno veĉ (Kavaš 2005). ISP izraĉunamo tako, 

da število prebivalcev, starejših od 64 let, delimo s številom mladih do 14 let in koliĉnik 

pomnoţimo s 100. ISP, ki je manjši od 100, kaţe, da je deleţ mladih veĉji od deleţa 

starega prebivalstva; ĉe je indeks veĉji od 100, pa pomeni, da je deleţ starega 
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prebivalstva v starostni strukturi prebivalcev veĉji od deleţa mladih. Iz podatkov v 

tabeli 8 vidimo, da je povpreĉni ISP staranja prebivalstva za vse obĉine v Sloveniji veĉji 

od 100, kar pomeni, da v starostni strukturi prebivalstva prevladuje v Sloveniji staro 

prebivalstvo. Najvišji ISP je v skupini majhnih obĉin (113) kar je posledica 

preseljevanja mladih prebivalcev v mesta oziroma v velike in srednje velike obĉine.  

Stopnja registrirane brezposelnosti 

Stopnja brezposelnosti je definirana kot odstotni deleţ brezposelnih oseb v 

aktivnem prebivalstvu, pri ĉemer tvori aktivno prebivalstvo število delovno aktivnih in 

število brezposelnih (Statistiĉni urad Republike Slovenije 2007f). Stopnja registrirane 

brezposelnosti v tabeli 8 je prikazana glede na stalno prebivališĉe delovno aktivnih 

prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb in na podlagi triletnega povreĉja let 

2002–2004 na stanje 30. 6. 2006. Izraĉunane popreĉne stopnje registrirane 

brezposelnosti lahko kaţejo, da je ta najvišja v skupini majhnih obĉin (11,9 %), kar je 

posledica majhnega števila razpoloţljivih delovnih mest, kar izkazuje tudi IDM. Visoka 

stopnja brezsposelnosti v posameznih skupinah obĉin ne pomeni nujno, da v obĉinah 

primanjkuje delovnih mest; velikokrat gre za strukturno brezposlenost, ki je posedica 

razkoraka med potrebami in ponudbo na trgu dela oziroma dejstva, da brezposleni 

nimajo ustrezne izobrazbe oziroma kvalifikacij, ki jih potrebuje trg dela.  

Stopnja registrirane (formalne) zaposlenosti 

Stopnja registrirane zaposlenosti kaţe razmerje med registriranimi delovno 

aktivnimi prebivalci in delovno sposobnimi prebivalci. Kazalnik nam pokaţe, kolikšen 

deleţ potencialnih moţnih zaposlenih prebivalcev med 15 in 64 letom starosti je 

dejansko zaposlen. Delovno aktivne osebe so osebe, ki so stare najmanj 15 let in so v 

delovnem razmerju na obmoĉju Slovenije. Te osebe so obvezno socialno zavarovane in 

so lahko samozaposlene ali zaposlene na podlagi pogodbe o zaposlitvi, bodisi za 

doloĉen ali nedoloĉen ĉas, s polnim ali krajšim delovnim ĉasom (SURS 2007f). Podatki 

za izraĉun stopnje registrirane zaposlenosti izhajajo iz triletnega povpreĉja o delovno 

aktivnem prebivalstvu v letih 2002–2004 po kraju bivanja in iz števila delovno 

sposobnega prebivalstva na stanje 30. 6. 2006. Izraĉunane stopnje v tabeli 8 kaţejo, da 

med posameznimi skupinami obĉin ne gre za velike razlike, saj se te gibljejo med 

54,7 % v skupini majhnih obĉin do 57,1 % v skupini srednje velikih in 57,0 % v skupini 

velikih obĉin. 

Delež Nature 2000 

Natura 2000 je evropsko omreţje posebnih varstvenih obmoĉij v drţavah ĉlanicah 

EU. Osnovni cilj Nature 2000 je ohranitev biotske raznovrstnosti, kjer so posebna 

varstvena obmoĉja namenjena ohranjanju redkih ali ogroţenih ţivalskih in rastlinskih 

vrst ter habitatov. Obmoĉja Nature zajemajo 36 % površine Slovenije (Agencija RS za 
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okolje 2008). Podatki v tabeli 8 predstavljajo deleţ Nature 2000 in odraţajo deleţ 

posebnih varstvenih obmoĉij glede na skupno površino posameznih skupin obĉin. 

Razvidno je, da je deleţ Nature 2000 najveĉji v skupini majhnih obĉin (41,7 %), ki je v 

povpreĉju veĉji za 36 % skupne površine v primerjavi s skupino srednje velikih obĉin 

ter veĉ kot dvakrat veĉji od povpreĉja skupine velikih obĉin. Tako velik deleţ obmoĉij v 

Naturi 2000 v skupini majhnih obĉin gre pripisati dejstvu, da je veliko število obĉin v 

tej skupini v celoti ali skoraj v celoti v obmoĉju Natura 2000. 

Delež prebivalstva priključenega na javno kanalizacijo 

Kanalizacija je omreţje zaprtih kanalov za odvajanje odplak in padavinskih voda 

od prikljuĉkov v naselju do izliva v odprte vode, zemljo ali ĉistilne naprave. Sanacija 

odpadnih voda je eden od prednostnih ciljev okoljske Direktive o varstvu voda, zato je 

vkljuĉena v izbor kazalcev, ki doloĉajo stopnjo razvitosti obĉin. Deleţ prebivalstva 

prikljuĉenega na javno kanalizacijo, je kazalnik, ki nam kaţe razmerje med skupnim 

številom prebivalstva in tistim njegovim delom, ki po podatkih popisa prebivalstva 

2002 ţivi v stanovanjskih objektih, prikljuĉenih na javno kanalizacijo. 

Iz podatkov v tabeli 8 je razvidno, da je v skupini majhnih obĉin najmanjši deleţ 

prebivalstva prikljuĉen na javno kanalizaciji (16,5 %), kar je za 55 % manj kot v skupini 

srednje velikih obĉin in za 73,7 % manj kot v skupini velikih obĉin. Deleţ, ki kaţe 

povpreĉno prikljuĉenost celotnega prebivalstva na javno kanalizacije in znaša 38,6 %, je 

za Slovenijo, kot sodobno evropsko drţavo, zelo nizek. Taka struktura deleţev 

prebivalstva, prikljuĉenega na javno kanalizacijo, je posledica dejstva, da so 

kanalizacijska omreţja najbolj razvejana v urbanih naseljih oziroma veĉjih mestih. 

Izgradnja javne kanalizacije je pogojena tudi s številom prebivalcev v posameznih 

naseljih, tako da je izgradnja javne kanalizacije za obĉino obvezna tam, kjer ţivi veĉ kot 

500 prebivalcev na km
2
 (Republika Slovenija 2006). 

Poseljenost območja – število prebivalcev na km
2
  

Poseljenost obmoĉja je kazalnik, ki ponazarja redkost oz. gostoto poseljenosti na 

ravni obĉine v okviru posamezne regije in je prikazan s površino, izraţeno v 

km
2
/prebivalca. Z uporabo tega kazalnika je vkljuĉena specifiĉna dimenzija razvoja v 

velikem delu razvojnih regij, v katerih so obseţna, redko poseljena obmoĉja, ki za 

zagotovitev kakovostnih bivalnih razmer zahtevajo specifiĉno vlaganje v komunalno 

infrastrukturo (Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 2005). Iz podatkov 

v tabeli 8, ki temeljijo na številu prebivalcev na dan 30. 6. 2006 in površini obĉin iz leta 

2007, lahko povzamemo, da je najmanjša poseljenost v skupini majhnih obĉin, in sicer v 

povpreĉju ţivi na 0,024 km
2
 en prebivalec, v skupini srednje velikih obĉin ţivi en 

prebivalec na 0,014 km
2
 in v skupini velikih obĉin ţivi en prebivalec na 0,006 km

2
. 

Podatki odraţajo dejstvo, da je redka poseljenost v skupini majhnih obĉin posledica 
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odseljevanja prebivalcev v veĉje obĉine in mesta zaradi boljših moţnosti zaposlovanja, 

višjih plaĉ, izobraţevanja, kot tudi zaradi boljših splošnih ţivljenjskih pogojev.  

Delež enot kulturne dediščine in kulturnih spomenikov 

Osnovna funkcija kulturne dedišĉine je njeno neposredno vkljuĉevanje v prostor in 

aktivno ţivljenje v njem, in sicer predvsem na podroĉju vzgoje, posredovanja znanj in 

izkušenj preteklih obdobij ter krepitve narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti 

(Zavod za varstvo kulturne dedišĉine Slovenije 2008). Obĉine v Sloveniji so izredno 

bogate s kulturno dedišĉino, vendar pa velja splošna ugotovitev, da kulturna dedišĉina v 

preteklosti ni bila dovolj vkljuĉena v razreševanje razvojnih problemov posameznih 

obĉin.  

Podatke, ki so uporabljeni za izraĉun deleţa enot kulturne dedišĉine in kulturnih 

spomenikov v tabeli 8, je pripravilo Ministrstvo za kulturo (MK) glede na stanje dne 19. 

5. 2007. Na podlagi deleţev enot kulturne dedišĉine in kulturnih spomenikov je 

razvidno, da ima skupina srednje velikih obĉin v povpreĉju najveĉji deleţ (58,2 %). 

Glede na velik deleţ enot kulturne dedišĉine bi morale srednje velike in tudi majhne 

obĉine bolje izkoristiti razpoloţljivi kulturni potencial v povezavi z naravnimi 

znamenitostmi ter ju vkljuĉiti v razvojne projekte za razvoj turizma in ohranjanje 

podeţelja.  

Tabela 8 Povpreĉne vrednosti kazalnikov za izraĉun IRO po skupinah obĉin 

Kazalniki IRO 

Velikost obĉine po številu 
prebivalcev 

do 
5.000 

od 5.001 
do 20.000 

nad 
20.000 

Povpreĉna dodana vrednost gospodarskih druţb na 
zaposlenega v EUR 

18.013 21.685 25.099 

Povpreĉna osnova za dohodnino na prebivalca v EUR 3.895 4.656 5.132 

Povpreĉni IDM 58,2 79,1 115,7 

Povpreĉni ISP 113 107,5 112,7 

Povpreĉna stopnja registrirane brezposelnosti v % 11,9 10,1 11,5 

Povpreĉna stopnja registrirane zaposlenosti v % 54,7 57,1 57,0 

Povpreĉje obmoĉij Natura 2000 v % 41,7 30,6 19,5 

Povpreĉje prebivalcev prikljuĉenih na javno kanalizacijo 
v % 

16,5 36,5 62,8 

Povpreĉje redke poseljenosti v km
2
/prebivalca 0,024 0,014 0,006 

Povpreĉje kulturne dedišĉine in kulturnih spomenikov v % 25,2 58,2 16,6 

Vir: SURS 2007, Ministrstvo za finance 2008 in lastni preraĉuni 2008. 
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5.3.3 Razvrstitev slovenskih občin po stopnji razvitosti 

Izraĉun IRO za posamezne skupine obĉin kaţe na precejšnje razlike v razvoju. 

Stopnje razvitosti obĉin za leto 2008 so za posamezne skupine obĉin podane v tabeli 9, 

pregled stopenj razvitosti za vse obĉine pa je podan v prilogi 7. 

Tabela 9 Stopnje razvitosti po posameznih skupinah obĉin za leto 2008 

velikost obĉine (število prebivalcev) število obĉin deleţ obĉin (v%) IROo 

do 5.000 113 53,8 109,9 

od 5.001 do 20.000 79 37,6 91,7 

nad 20.001 18 8,6 74,6 

Skupaj 210 100,0 SLO=100 

Vir: SURS 2007, Ministrstvo za finance 2008 in lastni preraĉuni 2008. 

IROo, ki je manjši od 100, pomeni višjo razvitost obĉin, in IROo, ki je veĉji od 

100, odraţa manjšo razvitost. Iz podatkov v tabeli 9 se vidi, da znaša IROo za skupino 

majhnih obĉin 109,9, kar pomeni, da obĉine v tej skupini dosegajo 80,2 % razvitosti 

srednje velikih obĉin ter 52,7 % razvitost velikih obĉin. Kljub temu, da je povpreĉni 

IROo v skupini majhnih obĉin niţji le za 9,9 indeksnih toĉk od povpreĉja Slovenije, pa 

lahko iz podatkov v prilogi 5 zasledimo, da je ravno med majhnimi obĉinami najveĉ 

takih, katerih IROo znaša med 130 in 150. Razlogi za tako visok IROo so ţe omenjeni 

pri kazalnikih razvoja, ki doloĉajo stopnjo razvitosti obĉin. Skoraj vsi kazalniki, dodana 

vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega, dohodnina na prebivalca, delovna mesta 

na delovno aktivno prebivalstvo, indeks staranja prebivalstva, stopnja registrirane 

brezposelnosti, stopnja registrirane zaposlenosti, deleţ prebivalstva, prikljuĉenega na 

javno kanalizacijo, poseljenost, kaţejo v povpreĉju najniţje vrednosti v skupini majhnih 

obĉin; le deleţ Nature 2000 je kazalnik, ki je najbolj ugoden za skupino majhnih obĉin, 

kakor tudi deleţ enot kulturne dedišĉine. Oba kazalnika sodita v skupino kazalnikov 

razvojnih moţnosti, ki doloĉajo stopnjo razvitosti obĉin, zato bi morale obĉine, ki imajo 

visoke vrednosti teh dveh kazalnikov, iskati moţnosti za razvoj v naravnih in kulturnih 

potencialih lokalnega okolja. 
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6 RAZISKAVA VPLIVA EKONOMSKE MOČI OBČIN NA 

FINANCIRANJE OBVEZNIH NALOG OBČINE 

6.1 Teza, namen in cilji raziskave 

Velikost obĉin, merjena s številom prebivalcev, moĉno vpliva na kakovost in obseg 

javnih dobrin ter storitev, s ĉimer se odraţa ekonomska moĉ obĉine. Število in struktura 

podjetij, ki imajo sedeţ na obmoĉju obĉine, izobrazbena in starostna struktura 

prebivalcev, prihodki prebivalcev, stopnja brezposelnosti, obĉinsko premoţenje, 

razvitost javne infrastrukture so dejavniki, ki opredeljujejo stopnjo gospodarske 

razvitosti in moţnost nadaljnjega razvoja (Novaković 2003). Višja stopnja razvitosti 

omogoĉa obĉinam veĉje prihodke, s katerimi lahko financirajo veĉji obseg in kakovost 

javnih dobrin in storitev, ki nudijo ugodnejše bivalne pogoje ljudem, kot tudi boljše 

pogoje za ustanavljanje novih podjetij, ki omogoĉajo nadaljnji razvoj obĉine (Babiĉ 

1996).  

Temeljna teza raziskave je, da ekonomska moĉ obĉine vpliva na financiranje 

obveznih nalog obĉine in razvoj obĉin glede na velikost obĉine, zato je namen 

magistrske naloge analizirati sistem in uĉinke financiranja obveznih nalog obĉin ter 

empiriĉno testirati povezanost med financiranjem obveznih nalog obĉin in razvojem ter 

ekonomsko moĉjo, ki temelji na kazalnikih, ki doloĉajo stopnjo IROo v razliĉno velikih 

obĉinah v Sloveniji. Skladno z namenom naloge so bili oblikovani naslednji 

raziskovalni cilji: 

 opredelitev najbolj pomembnih obveznih nalog obĉin, 

 identificiranje razvojnih prioritet obĉin, 

 ugotovitev ekonomske moĉi obĉin, 

 ugotovitev pomembnosti namenskih sredstev za razvoj obĉin, 

 ugotovitev razvojnih moţnosti obĉin, 

 opredelitev virov financiranja obveznih nalog po pomembnosti,  

 ugotovitev uĉinkov oziroma rezultatov financiranja obveznih nalog obĉin. 

Z navedenimi cilji, ki predstavljajo izhodišĉe za pripravo lastnega anketnega 

vprašalnika, ţelim ugotoviti, kako veljavni sistem financiranja obĉin deluje na 

financiranje obveznih nalog obĉine, upoštevajoĉ pomembnost obveznih nalog, razvojne 

prioritete in razpoloţljive vire financiranja, ter kakšni so uĉinki sistema na izvajanje 

obveznih nalog obĉine. Pri tem bom kot merilo ekonomske moĉi obĉin uporabila 

izbrane kazalnike, ki doloĉajo stopnjo razvitosti obĉin na podlagi IROo, in kazalnik 

bruto plaĉa na zaposlenega. IROo se izraĉuna na podlagi kazalnikov razvitosti, 

ogroţenosti in razvojnih moţnosti obĉine. Pri tem je potrebno poudariti, da je za potrebe 

izraĉuna  IROo vkljuĉen kot eden izmed kazalnikov, ki doloĉajo razvitost obĉin, 

kazalnik osnova za dohodnino na prebivalca, ki temelji na vseh obdavĉljivih dohodkih 

prebivalstva in kaţe ekonomsko moĉ prebivalstva, ne pa tudi moĉ gospodarstva nekega 



Raziskava vpliva ekonomske moči občin na financiranje obveznih nalog občine  

58 

obmoĉja. Ker pa nimamo ustreznejšega kazalnika, ki bi odraţal ekonomsko moĉ obĉine, 

lahko privzamemo, da je osnova za dohodnino na prebivalca tisti dejavnik, ki je odvisen 

od registriranih plaĉ in pokojnin prebivalstva na obravnavanem obmoĉju ter drugih 

dohodkov, tesno pa je povezan tudi s stopnjo brezposelnosti in z deleţem kmeĉkega 

prebivalstva ter IROo. 

6.2 Raziskovalni hipotezi 

Cilj vseh obĉin je razpolaganje s finanĉnimi sredstvi na naĉin, ki jim omogoĉa 

zmanjševanje razvojnih razlik in ustvarjanje pogojev za nadaljnji gospodarski, druţbeni 

in prostorski razvoj, stopnja finanĉne avtonomnosti obĉine pa se odraţa skozi njihovo 

ekonomsko moĉ (Vlaj 2004). Glede na postavljeno raziskovalno tezo, namen in cilje 

naloge, sem postavila naslednji hipotezi, ki sta bili v raziskavi empiriĉno testirani: 

 H1: velikost obĉine vpliva na opravljanje njenih obveznih nalog in razvoj 

obĉine. 

Skladno s postavljeno hipotezo H1, sem s testiranjem ţelela doseĉi naslednje:  

 opredeliti najbolj pomembne obvezne naloge obĉine, 

 identificirati razvojne prioritete obĉin, 

 ugotoviti pomembnost namenskih sredstev za razvoj obĉin, 

 ugotoviti razvojne moţnosti obĉin. 

Testiranje hipoteze H1 je prikazano v poglavju 6.4.1. Za testiranje hipoteze H1 

sem, glede na število prebivalcev obĉine razdelila v tri skupine: majhne obĉine do 5.000 

prebivalcev, srednje velike obĉine od 5.001 do 20.000 prebivalcev in velike obĉine nad 

20.000 prebivalcev (Brezovnik, Oplotnik in Ţeleznik 2006). Posamezne skupine obĉin 

so analizirane glede na pomembnost izvajanja posameznih obveznih nalog občin, ki jih 

predstavljajo naslednje spremenljivke: javna uprava, obramba in civilna zašĉita, javni 

red, gospodarske dejavnosti, varstvo okolja, stanovanjske in prostorske dejavnosti, 

zdravstvo, negospodarske dejavnosti, izobraţevanje, predšolska vzgoja, socialna 

varnost; glede na razvojne prioritete občin, ki vsebujejo naslednje spremenljivke: 

spodbujanje podjetništva in prilagodljivost, spodbujanje zaposljivosti in iskalcev dela 

neaktivnih, razvoj ĉloveških virov in vseţivljenjskega uĉenja, enakost moţnosti in 

spodbujanje socialne vkljuĉenosti, institucionalna in administrativna usposobljenost, 

konkurenĉnost podjetij in raziskovalna odliĉnost, gospodarsko-razvojna infrastruktura, 

povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, razvoj regij, prometna infrastruktura, 

varstvo okolja, trajnostna raba energije, teritorialno sodelovanje, razvoj podeţelja, 

razvoj ribištva; glede na pomembnost namenskih sredstev za razvoj z naslednjimi 

spremenljivkami: donacije, namenski prejemki proraĉunskega sklada, prihodki od lastne 

dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave obĉinskega stvarnega premoţenja, 

odškodnine iz naslova zavarovanj, okoljske in druge takse, prispevki obĉanov, 
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transferni prihodki za investicije, samoprispevek; glede na razvojne možnosti, ki 

vsebujejo naslednje spremenljivke: ĉišĉenje in odvajanje odpadnih voda, oskrba s pitno 

vodo, varstvo okolja in urejanje prostora, ravnanje z odpadki, urejanje prometa, cestno 

gospodarstvo, javne površine, oskrba s toplotno energijo, varĉevanje z energijo, 

obnovljivi viri energije, javna razsvetljava, plinovodno omreţje, gospodarske dejavnosti 

(kmetijstvo, ribištvo, turizem), kulturna in naravna dedišĉina, šport, izobraţevanje in 

predšolska vzgoja, socialno in zdravstveno varstvo, gospodarjenje s stanovanji in 

poslovnimi prostori, varstvo pred naravnimi nesreĉami, civilna zašĉita in reševanje, 

mednarodno sodelovanje; glede na IROo, kjer so spremenljivke za razliĉno velike 

obĉine, merjene s številom prebivalcev, razvršĉene v šest skupin, merjenih z indeksom 

razvojne ogroţenosti v razponu od 90 do 100, od 100 do 110, od 110 do 120, od 120 do 

130, od 130 do 140 in veĉ kot 140. 

Obrazložitev: 

Glede na veliko razdrobljenost obĉin v Sloveniji, kjer so majhne obĉine, merjene s 

številom prebivalcev, veĉinoma v slabšem gospodarskem poloţaju v primerjavi z 

veĉjimi obĉinami, je treba izpostaviti, da so tudi njihov gospodarski, prostorski, 

druţbeni in poslediĉno finanĉni ter razvojni potencial veliko manjši kot v veĉjih 

obĉinah. V zvezi s tem je treba omeniti, da imajo majhne obĉine tudi manj namenskih 

sredstev, s katerimi naj bi financirale razvojne naloge, saj imajo premalo lastnih virov 

ţe za financiranje zakonsko obveznih nalog, za kar prejemajo sredstva iz drţavnega 

proraĉuna v obliki finanĉnih izravnav. Skladno s tem lahko predpostavim, da je 

priĉakovana veĉja povezanost med skupino veĉjih obĉin in tistimi obveznimi nalogami, 

ki so opredeljene kot najpomembnejše obvezne naloge (izobraţevanje, varstvo okolja, 

komunalna in prometna infrastruktura). Ocena pomembnosti obveznih nalog temelji na 

obsegu namenskih sredstev, ki ga obĉine namenjajo za posamezne najpomembnejše 

naloge. Skladno s pomembnostjo namenskih sredstev po posameznih podroĉjih 

(nalogah) pa lahko priĉakujemo, da imajo obĉine najveĉ razvojnih moţnosti prav tam, 

kamor vlagajo najveĉ namenskih sredstev in na tak naĉin vplivajo na razvoj obĉine, 

zlasti na podroĉju izobraţevanja in razvoja ĉloveških virov, gospodarske, okoljske ter 

prometne infrastrukture.  

 H2: financiranje obveznih nalog obĉin je odvisno od ekonomske moĉi obĉin. 

Glede na postavljeno hipotezo H2 sem s testiranjem te hipoteze ţelela doseĉi 

naslednje: 

 ugotoviti ekonomsko moĉ obĉin, 

 opredeliti vire financiranja po pomembnosti, 

 ugotoviti uĉinke oziroma rezultate financiranja obveznih nalog obĉin. 
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Testiranje hipoteze H2 je prikazano v poglavjih 6.4.2 in 6.4.3 v povezavi s 

sistemom financiranja in uĉinki financiranja obveznih nalog obĉin. Za testiranje 

hipoteze H2 sem uporabila PKK, ki odraţa povezanost med posameznimi 

spremenljivkami. Namen testiranja te hipoteze je bil ugotoviti obstoj in jakost korelacij 

med financiranjem obveznih nalog obĉin s sredstvi iz razpoloţljivih finanĉnih virov ter 

njihovo zadostnostjo in uĉinkovitostjo v odvisnosti od ekonomske moĉi obĉin. Za 

testiranje hipoteze H2 sem uporabila podatke iz tretjega in ĉetrtega sklopa anketnega 

vprašalnika ter izbrane kazalnike, s katerimi sem opredelila ekonomsko moĉ obĉin, ki 

sicer doloĉajo stopnjo razvitosti obĉin. Ti kazalniki so: dodana vrednost gospodarskih 

družb na zaposlenega in dohodnina na prebivalca, ki sodita v skupino kazalnikov, ki 

opredeljuje razvitost obĉine, ter kazalnik stopnja brezposelnosti, ki sodi v skupino 

kazalnikov, ki opredeljuje ogroţenost obĉine. Poleg naštetih kazalnikov sem uporabila 

tudi IROo, ki doloĉa stopnjo razvitosti obĉin. IROo vkljuĉuje tudi druge kazalnike (glej 

poglavje 5.3.2), ki pa v primeru priĉujoĉe raziskave na ekonomsko moĉ obĉin ne 

vplivajo bistveno. Podatke za izbrane kazalnike sem pridobila iz uradnih evidenc MF in 

UMAR (2008) ter na podlagi Sklepa o razvitosti obĉin za leto 2008 (MF 2008). Poleg 

navedenih kazalnikov sem uporabila tudi kazalnik povprečna bruto plača na 

zaposlenega, za katerega sem podatke pridobila iz uradnih evidenc SURS (2007). 

Izbrane kazalnike, s katerimi sem doloĉila ekonomsko moĉ obĉin, sem za potrebe 

analize sistema financiranja obveznih nalog obĉine primerjala s spremenljivkami, ki 

sem jih dobila s pomoĉjo odgovorov na vprašanja iz tretjega sklopa anketnega 

vprašalnika. Te spremenljivke so: lastni davčni viri, drugi lastni viri, odstopljeni viri, 

občinske takse, zadolževanje, skladi EU, dotacije, državni proračun, zasebni viri. V 

nadaljevanju testiranja hipoteze H2 (poglavje 6.4.3) sem ugotavljala uĉinkovitost 

financiranja obveznih nalog z dohodnino, ustreznost posameznih parametrov za izraĉun 

primerne porabe in uĉinkovitost posameznih ukrepov za financiranje obveznih nalog 

obĉine v odvisnosti od ekonomske moĉi obĉin, pri ĉemer sem uporabila podatke, ki sem 

jih dobila iz ĉetrtega sklopa vprašanj anketnega vprašalnika. Spremenljivke, ki sem jih 

uporabila v tem delu testiranja hipoteze H2, so: dohodnina, viri financiranja, parametri, 

ki doloĉajo primerno porabo občin, ukrepi za povečanje učinkov financiranja obveznih 

nalog in podroĉja, na katerih se kaţejo učinki financiranja. Analiza uĉinkov financiranja 

obveznih nalog obĉine je izdelana z namenom ugotavljanja uĉinkovitosti posameznih 

ukrepov za financiranje obveznih nalog obĉine v povezavi z izbranimi kazalniki 

ekonomske moĉi obĉin. Uĉinki financiranja naj bi bili odraz oziroma posledica ukrepov, 

ki jih je predvidel Zakon o financiranju obĉin (ZFO-1A). 

Obrazložitev: 

Za financiranje obveznih nalog obĉin se skladno z ZFO-1 uporablja izraĉun 

primerne porabe. V izraĉunu so uporabljeni parametri, ki pa praviloma ne odraţajo 

realnih potreb obĉin, ker ne temeljijo na upoštevanju vseh posebnosti posamezne 
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obĉine. Izraĉun temelji na dogovorjenem tehniĉnem kljuĉu, katerega slabost se odraţa v 

finanĉnih izravnavah, ki jih prejemajo obĉine. Izraĉun primerne porabe bi moral 

vsebovati predvsem ekonomske kazalnike, ki bi odraţali dejansko stanje, potrebe in 

moţnosti obĉin in katerih ustreznost bi vplivala na uĉinkovitost izvajanja obveznih 

nalog obĉin. Skladno s temi navedbami lahko priĉakujemo, da bo testiranje druge 

hipoteze pokazalo, da je priĉakovana veĉja povezanost med financiranjem obveznih 

nalog obĉin in kazalniki ekonomske moĉi obĉin, zlasti povpreĉno bruto plaĉo na 

zaposlenega, dohodnino na prebivalca in dodano vrednostjo gospodarskih druţb na 

zaposlenega. Ob teh predpostavkah lahko priĉakujemo, da parametri, ki doloĉajo 

primerno porabe obĉin, in ukrepi, ki so predvideni za veĉjo uĉinkovitost financiranja 

obveznih nalog obĉin, ne vplivajo na financiranje obveznih nalog obĉine, ker ne 

temeljijo na ekonomskih kategorijah in torej niso odvisni od ekonomske moĉi obĉin.  

6.3 Raziskovalne metodologije in predstavitev vzorca 

Raziskava je bila izvedena s pomoĉjo lastnega namensko izdelanega anketnega 

vprašalnika z uporabo Likertove ocenjevalne petstopenjske numeriĉne lestvice, kjer je 1 

pomenilo najniţjo vrednost in 5 najvišjo vrednost. Anketni vprašalnik (priloga 8) je 

sestavljen iz petih sklopov, katerih vprašanja se nanašajo na raziskovalne cilje:  

1. splošni sklop, ki obsega osnovne podatke o številu prebivalcev posameznih 

obĉin, velikosti obĉin, vrsti obĉine in regionalni pripadnosti; 

2. razvojni sklop, v katerem se vprašanja nanašajo na opredelitev najbolj 

pomembnih nalog obĉin, identifikacijo razvojnih prioritet obĉin, pomembnost 

namenskih sredstev za razvoj obĉin in razvojnih moţnosti obĉin; 

3. finanĉni sklop obsega vprašanja glede pomembnosti finanĉnih virov, s katerimi 

se financirajo obvezne naloge obĉin; 

4. sklop o uĉinkih financiranja, ki se nanaša na oceno uĉinkov oziroma rezultatov 

financiranja obveznih nalog obĉin; 

5. sklop sestavljajo vprašanja o sodelujoĉih v anketnem vprašalniku. 

Poleg podatkov, ki sem jih dobila z lastnim anketiranjem, sem v raziskavi uporabila 

tudi kazalnike, ki doloĉajo ekonomsko moĉ obĉin. Ekonomsko moĉ obĉin sem 

ugotavljala na osnovi izbranih kazalnikov, ki doloĉajo stopnjo razvitosti obĉin za leto 

2008 in so: dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega in dohodnina na 

prebivalca sodita v skupino kazalnikov, ki opredeljujejo razvitost obĉine, kazalnik 

stopnja brezposelnosti pa sodi v skupino kazalnikov, ki opredeljuje ogroţenost obĉine, 

ter kazalnik bruto plaĉa na zaposlenega in IROo. Podatke sem pridobila iz uradnih 

evidenc SURS, UMAR in MF. Za nabor izbranih kazalnikov, s katerimi sem opredelila 

ekonomsko moĉ obĉin, sem uporabila Sklep o doloĉitvi stopnje razvitosti za leto 2008, 

ki ga je pripravilo MF v aprilu 2008 na podlagi izraĉunov, ki jih je izvedel UMAR. 

Sklep o doloĉitvi stopnje razvitosti obĉin je doloĉil stopnjo razvitosti posamezne obĉine 
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za leto 2008 na podlagi IROo, pri tem pa so uporabljeni podatki za izraĉun kazalnikov 

dodana vrednost gospodarskih druţb, dohodnina na prebivalca in delovna mesta, ki 

zajemajo triletno povpreĉje, in sicer od leta 2002 do leta 2004. Glede na to, da 

metodologija izraĉuna kazalnikov (glej poglavje 5.3.1), ki doloĉajo stopnjo razvitosti, 

upošteva veĉletno povpreĉje posameznih podatkov, so podatki za dodano vrednost 

gospodarskih druţb na zaposlenega in dohodnina na zaposlenega v izvirnem dokumentu 

še vedno izraţeni v slovenskih tolarjih. Ker pa sem v raziskavi ţelela prikazati vplivnost 

teh kazalnikov primerno ĉasu in prostoru, saj je Slovenija vstopila v Evropsko 

monetarno unijo ţe leta 2007, sem obstojeĉe vrednosti omenjenih kazalnikov 

preraĉunala v evro, kar obenem bralcem omogoĉa laţjo predstavo konkretnih vrednosti 

(priloga 6). Preraĉune sem izvedla po enotnem paritetnem teĉaju, ki je veljal ob 

prevzemu evra za Slovenijo, in sicer 1 EUR=239,640 SIT. Ob tem menim, da je 

uporaba teĉaja ustrezna, saj vrednosti, na katerih temeljita navedena kazalnika, niso 

raĉunane po letih, temveĉ gre za veĉletno povpreĉje. Kazalnik bruto plaĉa na 

zaposlenega je izraĉunan na podlagi podatkov iz Statistiĉnega letopisa za leto 2007, 

kajti raziskavo sem zaĉela izvajati v letu 2008 in je bil ta podatek z vidika aţurnosti v 

letu 2008 zadnji dostopen.  

Za izraĉun osnovnih statistik, porazdelitev in grafov sem dobljene podatke obdelala 

v programu MS Excel. V nadaljevanju raziskave sem testiranje obeh postavljenih 

hipotez izvedla z metodo multivariatne analize v programu SPSS (Koprivnik in 

Kogovšek 2006). Multivariatna analiza je statistiĉna metoda, ki pri analizi upošteva veĉ 

spremenljivk hkrati. Za preverjanje hipoteze H1 sem uporabila primarne podatke, ki 

sem jih pridobila iz prvega in drugega sklopa vprašanj anketnega vprašalnika. Za 

testiranje te hipoteze sem uporabila povpreĉja in frekvence, ki sem jih pridobila s 

pomoĉjo Likertove ocenjevalne petstopenjske numeriĉne lestvice. Skupne povpreĉne 

vrednosti obĉin po podroĉjih so prikazane v tabelah v poglavju 6.4.1, povpreĉne 

vrednosti posameznih skupin obĉin po posameznih podroĉjih pa so prikazane v 

deskriptivnih statistikah v prilogah na koncu naloge. Za ugotavljanje razlik med 

skupinami obĉin, v katerih so razvršĉene obĉine glede na velikost, merjeno s številom 

prebivalcev, sem uporabila analizo variance (angl. ANOVA) oziroma sem najprej 

izvedla preizkus domneve o enakosti aritmetiĉnih sredin za neodvisne skupine (vzorce). 

Pri tem sem z F statistiko preverila veljavnost niĉelne hipoteze, po kateri so aritmetiĉne 

sredine opazovane spremenljivke enake za vse analizirane skupine obĉin, pri ĉemer sem 

upoštevala, da so na podlagi znaĉilnosti ANOVA skupine statistiĉno znaĉilne, ĉe je 

Sig.<0,05. Pri skupinah, kjer se ja na podlagi analize variance pokazalo, da je skupina 

statistiĉno znaĉilna, sem nadalje s Post Hoc testom (Bonferroni) ugotavljala razlike med 

skupinami glede na velikost obĉine merjeno s številom prebivalcev. Razlike med 

skupinami obstajajo, kjer je v Post Hoc testu znak * (povpreĉje razlike je znaĉilno pri 

0,05). Prikaz izraĉunov deskriptivne statistike, analize variance (ANOVA) in Post Hoc 

testa so prikazani v prilogah na koncu naloge (priloge 9–22). 
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Za preverjanje druge hipoteze H2 sem uporabila primarne podatke, ki sem jih 

pridobila iz tretjega in ĉetrtega sklopa vprašanj anketnega vprašalnika, in sekundarne 

podatke, ki kot kazalniki za doloĉanje stopnje razvitosti obĉin odraţajo ekonomsko moĉ 

obĉin. Pri slednjih gre za sekundarne podatke, ki sem jih pridobila iz javno dostopnih 

uradnih evidenc MF, SURS in UMAR. Na podlagi pridobljenih in zbranih podatkov 

sem izvedla testiranje hipoteze H2 in s PKK ugotavljala obstoj in jakost korelacij med 

financiranjem obveznih nalog obĉin s sredstvi iz razpoloţljivih finanĉnih virov ter 

njihovo zadostnostjo in uĉinkovitostjo v odvisnosti od ekonomske moĉi obĉin. Obstoj in 

jakost korelacij med navedenimi spremenljivkami in kazalniki, ki doloĉajo ekonomsko 

moĉ obĉin, je izraţen s PKK, pri ĉemer velja, ko je PKK<0,5, gre za šibko korelacijo, in 

ko je PKK>0,5, gre za moĉno korelacijo. Izraĉuni korelacij med posameznimi 

spremenljivkami so prikazani poglavjih 6.4.2 in 6.4.3 (tabele 25–32). 

Skladno z namenom in cilji naloge sem v nadaljevanju raziskave z uporabo metode 

glavnih komponent skušala prikazati povezanost in morebitno razliĉnost med dejavniki 

oziroma ugotoviti, ali med prouĉevanimi spremenljivkami obstajajo kakšni skupni 

dejavniki, ki vplivajo na opredelitev najbolj pomembnih obveznih nalog obĉin, 

razvojnih prioritet, namenskih sredstev za izvajanje razvoja, pomembnost in 

uĉinkovitost finanĉnih virov, s katerimi se financirajo obvezne naloge obĉin, ter 

ustreznost parametrov, ki doloĉajo primerno porabo obĉin (poglavje 6.4.4). Celotna 

pojasnjena varianca glavnih komponent in vrednosti uteţi so prikazane v tabelah 33–44, 

komunalitete pa so prikazane v prilogah na koncu naloge (priloge 23–28). Z uporabo 

metode glavnih komponent sem iz veĉjega števila prvotnih spremenljivk oblikovala 

nove, sintetiĉne spremenljivke – glavne komponente, ki so medsebojno neodvisne 

linearne kombinacije prvotnih spremenljivk. Namen metode glavnih komponent je ta, 

da prva glavna komponenta pojasni najveĉji deleţ variabilnosti prvotnih podatkov, 

vsaka naslednja glavna komponenta pa najveĉji moţni deleţ preostale variabilnosti 

(Košmelj 1983).  

Anketo sem izvajala štiri mesece (oktober 2008–januar 2009). V raziskavo je bilo 

vkljuĉenih vseh 210 obĉin v Sloveniji (N=210). Zaradi veĉje verodostojnosti raziskave 

sem za pomoĉ pri distribuciji anketnega vprašalnika zaprosila reprezentanĉni zdruţenji 

obĉin, ki ju predstavljata Skupnost obĉin Slovenije in Zdruţenje obĉin Slovenije. Obe 

zdruţenji sta posredovali anketni vprašalnik na vse obĉine preko elektronske pošte. Ker 

je bil zaĉetni odziv obĉin slab, sem anketo ponovila štirikrat. Med posameznim 

pošiljanjem vprašalnikov sem precej obĉin tudi osebno obiskala in jih zaprosila za 

sodelovanje. V razgovoru z njimi sem jih tudi povprašala, kaj je bil razlog, da 

vprašalnika niso izpolnili ţe pri prejšnjih posredovanjih; najveĉ sogovornikov je 

odgovorilo, da je bil anketni vprašalnik predolg (12 strani) in da si ne morejo vzeti 

toliko ĉasa za njegovo izpolnjevanje. Drugi razlog neodzivnosti je bil, da vprašalnika 

niso prejeli, kajti anketo sem naslavljala na uradne elektronske naslove obĉin in jih v 

spremnem dopisu prosila, naj ga posredujejo vodjem finanĉnih sluţb oziroma tistim 
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sluţbam, ki so za to podroĉje dela pristojne. Prijetno izkušnjo pa sem doţivela s 

Skupnostjo obĉin Slovenije, kjer so menili, da bo raziskava zelo zanimiva za obĉine in 

zato so mi predlagali, da bi objavili kljuĉne ugotovitve raziskave v njihovem meseĉnem 

glasilu, ki ga prejema 166 obĉin, ki so ĉlanice Skupnosti. Konĉno število izpolnjenih in 

vrnjenih vprašalnikov je bilo 55, kar predstavlja 26,2 % vseh obĉin v Sloveniji.  

Kot sem omenila ţe v uvodu, sem velikost obĉin definirala glede na število 

prebivalcev in jih razdelila v tri skupine: skupina do 5.000 prebivalcev – majhne obĉine 

(MO), skupina od 5.001 do 20.000 prebivalcev – srednje velike obĉine (SVO) in 

skupina nad 20.001 prebivalcev – velike obĉine (VO). V celotni populaciji obĉin je po 

tej razvrstitvi v Sloveniji 113 MO (53,8 %), 79 SVO (37,6 %) in 18 VO (8,6 %). Glede 

na število vrnjenih anketnih vprašalnikov (n=55) pa je bilo v raziskavo vkljuĉenih 27 

MO (49,1 %), 19 SVO (34,5 %) in devet (16,4 %) VO. Slika 1 odraţa strukturo 

sodelujoĉih obĉin v raziskavi v primerjavi s strukturo vseh obĉin v Sloveniji po 

skupinah (velikost obĉine je merjena s številom prebivalcev).  

Slika 1 Primerjava med obĉinami, vkljuĉenimi v raziskavo in vsemi obĉinami v 

Sloveniji po skupinah 
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Glavna ugotovitev na osnovi obeh slik je, da je vzorec obĉin, ki so sodelovale v 

raziskavi, reprezentativen, saj grafiĉni prikaz strukture teh obĉin odraţa zelo podobno 

sliko, kot jo kaţe struktura vseh obĉin v Sloveniji po posameznih skupinah. 

V Sloveniji je 210 obĉin: 11 mestnih in 199 navadnih. V anketi je sodelovalo 55 

obĉin, in sicer sedem mestnih (12,7 %) in 48 navadnih (87,3 %) (slika 2). 

Slika 2 Prikaz delitve obĉin 
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Na podlagi frekvenĉnih porazdelitev izhaja, da se je v raziskavo vkljuĉilo najveĉ 

obĉin iz Gorenjske (11), Pomurske (9) in Osrednjeslovenske (8), najmanj pa iz Obalno-

kraške in Spodnjeposavske ter Goriške (1), JV Slovenije in Notranjsko-kraške (2) (slika 

3). 

Slika 3 Prikaz obĉin vkljuĉenih v raziskavo po statistiĉnih regijah 
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Anketne vprašalnike so izpolnjevali zaposleni v obĉinskih upravah. Vprašanja so se 

nanašala na spol, starost, izobrazbo in poloţaj v upravi. V raziskavi je sodelovalo 17 

moških (30,9 %) in 38 ţensk (69,1 %). Najveĉje število udeleţencev je zastopanih v 

starostnih skupinah od 31 do 40 let in od 41 do 50 let (41,8 %), najmanj pa jih bilo iz 

starostne skupine od 20 do 30 let (5,5 %). Stopnja izobrazbe udeleţencev raziskave je 
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visoka, saj ima 12 udeleţencev visoko (21,8 %) in 27 udeleţencev univerzitetno 

izobrazbo (49,1 %), kar kumulativno predstavlja 70,9 % vseh sodelujoĉih. Najveĉje 

število sodelujoĉih v raziskavi predstavljajo vodstveni delavci, in sicer 19 (34,5 %), ki 

so veĉinoma vodje uradov ali oddelkov, sledijo jim vodilni delavci, ki jih je 12 

(21,8 %), in predstavljajo direktorje oz. tajnike obĉinskih uprav, najmanj sodelujoĉih pa 

je bilo na delovnem mestu referent, in sicer 6 (10,9 %). 

6.4 Analiza podatkov in rezultati raziskave 

V nadaljevanju so prikazani rezultati raziskave v povezavi s cilji in hipotezama 

magistrske naloge. Rezultati raziskave so za hipotezo H1 prikazani primerjalno za tri 

skupine obĉin, ki se razlikujejo po številu prebivalcev (poglavje 6.4.1). Izraĉuni 

temeljijo na povpreĉjih in frekvencah podatkov iz Likertove ocenjevalne petstopenjske 

numeriĉne lestvice. Ker skupine obĉin niso enakomerno velike, lahko to vodi v majhne 

razlike med povpreĉji v skupinah, ki so posledica majhnega števila obĉin v skupinah. Za 

ugotavljanje razlik med tremi skupinami obĉin je uporabljena analiza variance (angl. 

ANOVA), kjer sem najprej izvedla preizkus domneve o enakosti aritmetiĉnih sredin za 

neodvisne skupine (vzorce), pri ĉemer sem upoštevala, da so na podlagi znaĉilnosti 

ANOVA skupine statistiĉno znaĉilne, ĉe je Sig.<0,05. Pri tem sem z F statistiko najprej 

preverila veljavnost niĉelne hipoteze, po kateri so aritmetiĉne sredine opazovane 

spremenljivke enake za vse analizirane skupine obĉin. Pri statistiĉno znaĉilnih skupinah 

sem nadalje s Post Hoc testom ugotavljala razlike med skupinami glede na velikost 

obĉine, merjeno s številom prebivalcev. 

Rezultati raziskave so za hipotezo H2 prikazani na podlagi obstoja in jakosti 

korelacij med financiranjem obveznih nalog obĉin s sredstvi iz razpoloţljivih finanĉnih 

virov ter njihovo zadostnostjo in uĉinkovitostjo v odvisnosti od ekonomske moĉi obĉin 

(poglavji 6.4.2 in 6.4.3), pri ĉemer velja, ko je PKK<0,5, gre za šibko korelacijo, in ko 

je PKK>0,5, gre za moĉno korelacijo. V zadnjem delu raziskave (poglavje 6.4.4) sem 

izvedla še metodo glavnih komponent, s katero sem ugotavljala obstoj skupnih 

dejavnikov med prouĉevanimi spremenljivkami, ki vplivajo na opredelitev najbolj 

pomembnih obveznih nalog obĉin, razvojnih prioritet, namenskih sredstev za izvajanje 

razvoja, pomembnost in uĉinkovitost finanĉnih virov, s katerimi se financirajo obvezne 

naloge obĉin, ter ustreznost parametrov, ki doloĉajo primerno porabo obĉin. 

6.4.1 Analiza pomembnosti izvajanja obveznih nalog občine 

Za obvezne naloge obĉin se štejejo tiste naloge, ki so nujno potrebne za ţivljenje 

ljudi v lokalni skupnosti in jih obĉine zagotavljajo z izvajanjem javnih sluţb. Obvezne 

naloge so opredeljene s podroĉnimi zakoni oziroma, ĉe gre za lokalne zadeve, z 

obĉinskimi predpisi. Med obvezne naloge obĉin sodijo tudi naloge, ki jih drţava z 

zakonom prenese na lokalno raven (Vlaj 2004). K obveznim nalogam obĉine 

prištevamo zlasti oskrbo z elektriko, plinom, vodo, urejanje prostora, varstvo okolja, 
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zagotavljanje komunalne in druge javne infrastrukture, odvoz smeti, javni prevoz, 

telekomunikacije, osnovno šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, šport, poţarno varstvo 

in podobno. Ker je zagotavljanje javnih dobrin prebivalcem osnovna dejavnost obĉine, 

je v prvem delu raziskave prikazana analiza pomembnosti izvajanja obveznih nalog 

obĉine po posameznih podroĉjih. 

Za ugotovitev morebitnih statistiĉnih razlik v prouĉevanih spremenljivkah med 

analiziranimi skupinami obĉin sem najprej uporabila preizkus domneve o enakosti 

aritmetiĉnih sredin za neodvisne skupine (vzorce). V tem delu raziskave sem najprej z F 

statistiko preverila veljavnosti niĉelne hipoteze, kjer sem predpostavila, da velikost 

obĉine ne vpliva na opravljanje njenih obveznih nalog in na razvoj obĉine, pri ĉemer sta 

niĉelna hipoteza Ho in alternativna hipoteza H1: 

Ho: MO=SVO=VO in H1: MO≠SVO≠VO, (Sig.<0,05); 

S pomoĉjo t testa sem ugotavljala, ali lahko niĉelno hipotezo zavrnem pri 

sprejemljivi stopnji tveganja (Sig.<0,05) in sprejmem alternativno hipotezo. Za izraĉun t 

testa sem uporabila SPSS program, niĉelno hipotezo Ho pa sem oblikovala glede na 

vsebino hipoteze H1. Z F testom sem primerjala varianco pri vseh spremenljivkah med 

skupinami obĉin in kjer je stopnja tveganja 5 % ali niţja, lahko zavrnem niĉelno 

hipotezo (Ho) o enakosti aritmetiĉnih sredin med skupinami in sprejmem sklep, da je 

vsaj ena vrednost aritmetiĉne sredine razliĉna oziroma da med aritmetiĉnimi sredinami 

skupin obstajajo znaĉilne razlike. Na podlagi rezultatov F statistike (ANOVA priloge 9–

22) in ob pogoju Sig.<0,05 izhaja, da niĉelno hipotezo o enakosti varianc lahko 

zavrnem pri nekaterih spremenljivkah po analiziranih podroĉjih za posamezne skupine 

obĉin in hkrati lahko sprejmem sklep, da so variance med posameznimi skupinami 

obĉin za nekatere spremenljivke po posameznih podroĉjih razliĉne ter tako sprejmemo 

alternativno hipotezo H1. V nadaljevanju so podrobno predstavljeni rezultati raziskave 

za vse tiste spremenljivke, ki izkazujejo najvišja oziroma najniţja povpreĉja. Za te 

spremenljivke sem ugotavljala statistiĉne razlike med posameznimi skupinami, in sicer 

tam, kjer je Sig.<0,05, kar pomeni, da gre za statistiĉno znaĉilne skupine, pri katerih 

sem nadalje s Post Hoc testom ugotavljala razlike med skupinami glede na velikost 

obĉine, merjeno s številom prebivalcev. 

Pri analizi pomembnosti izvajanja obveznih nalog po posameznih podroĉjih obĉine 

rezultati kaţejo, da je podroĉje stanovanj najmanj pomembna naloga obĉin, saj 

povpreĉna ocena znaša 3,67 (MO=3,26, SVO=3,95, VO=4,33). Na podlagi znaĉilnosti 

ANOVA (Sig.=0,004) je ugotovljeno, da se skupine med seboj razlikujejo (priloga 9). 

Povpreĉna ocena pomembnosti nalog na podroĉju stanovanj je statistiĉno znaĉilno 

razliĉna glede na velikost obĉine, saj se MO s povpreĉno oceno 3,26 statistiĉno 

razlikujejo od povpreĉne ocene SVO=3,95 in VO=4,33, razlika med SVO in VO pri 

ocenjevanju pomembnosti ni statistiĉno znaĉilna. Najvišjo povpreĉno oceno 

pomembnosti 4,60 dosegajo obĉine na podroĉju osnovnega šolstva in športa. Na podlagi 

znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,09) je ugotovljeno, da se skupine med seboj razlikujejo 
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(priloga 9). Povpreĉna ocena pomembnosti osnovnega šolstva in športa je statistiĉno 

razliĉna glede na velikost obĉine, saj se MO s povpreĉno oceno 4,37 statistiĉno 

razlikujejo od povpreĉne ocene SVO=4,79 in VO=4,89, razlika med SVO in VO pri 

ocenjevanju pomembnosti pa ni statistiĉno znaĉilna. Visoko povpreĉno oceno 4,55 

dosegajo obĉine tudi pri izvajanju nalog na podroĉju predšolske vzgoje. Povpreĉna 

ocena pomembnosti na tem podroĉju je pri MO=4,33, SVO=4,74, VO=4,78, kjer je tudi 

na podlagi znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,034) ugotovljeno, da se skupine med seboj 

razlikujejo (priloga 9). Podroĉje urejanja obĉinske prometne infrastrukture dosega pri 

obĉinah povpreĉno oceno 4,51, in sicer pri MO=4,41, SVO=4,63, VO=4,56. Zaradi 

premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah ne 

moremo izpostaviti, katere skupine so na podroĉjih predšolske vzgoje in prometne 

infrastrukture statistiĉno znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 

9). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da je pomembnost izvajanja nalog na podroĉju 

osnovnega šolstva in športa za 18 obĉin ocenjena kot pomembna naloga in za 35 obĉin 

kot zelo pomembna naloga. Podroĉje predšolske vzgoje predstavlja za 19 obĉin 

pomembno nalogo in za 33 obĉin zelo pomembno nalogo. Podroĉje urejanja obĉinske 

prometne infrastrukture predstavlja za 20 obĉin pomembno nalogo in za 32 obĉin zelo 

pomembno nalogo (povpreĉne vrednosti pomembnosti posameznih nalog obĉin po 

podroĉjih so razvidne v tabeli 10). 

Tabela 10 Povpreĉne vrednosti pomembnosti izvajanja obveznih nalog obĉin 

Podroĉja obveznih nalog N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Predšolska vzgoja 55 3 5 4,55 0,603 

Osnovno šolstvo in šport 55 3 5 4,60 0,564 

Primarno zdravstveno zavarovanje in 
zdravstveno zavarovanje 

55 2 5 4,07 0,920 

Socialno varstvo 55 2 5 4,11 0,737 

Kultura 55 3 5 4,00 0,745 

Zagotavljanje lokalnih gospodarskih 
javnih sluţb 

55 2 5 4,33 0,840 

Urejanje obĉinske prometne 
infrastrukture in zagotavljanje varnosti 
prometa na obĉinskih cestah 

55 2 5 4,51 0,663 

Poţarno varstvo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesreĉami 

55 2 5 4,15 0,951 

Prostorske ureditve obĉinskega 
pomena, varstvo okolja in ohranjanja 
narave 

55 2 5 4,27 0,732 

Plaĉila stanarin in stanovanjskih 
stroškov 

55 1 5 3,67 0,982 
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Tabela 10 – nadaljevanje 

Podroĉja obveznih nalog N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Delovanje obĉinskih organov ter 
opravljanje upravnih, strokovnih, 
pospeševalnih in razvojnih nalog in 
nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih 
sluţb 

55 2 5 4,16 0,788 

Opravljanje drugih nalog doloĉenih z 
zakonom 

55 3 5 3,84 0,739 

 

Stanovanjski fond predstavlja stvarno premoţenje obĉin, ki pa obĉinam povzroĉa 

visoke stroške vzdrţevanja. Višina stanarin je doloĉena z zakonom, ki ne upošteva vseh 

stroškov za izraĉun ekonomske cene stanarin, kar pomeni, da so prihodki precej manjši 

od stroškov. Naloge obĉin na podroĉju šolstva in športa (investicije) so delno 

sofinancirane iz drţavnega proraĉuna kot tudi iz drugih nacionalnih fundacij, zato je 

breme financiranja za obĉine manjše, tako da je skupna višina financiranja te obvezne 

naloge zelo visoka, kar daje tudi veĉjo teţo in pomembnost podroĉju.  

Pomembnost posameznih razvojnih prioritet se nanaša na razvoj ĉloveških virov, 

regionalni razvoj, razvoj okoljske in prometne infrastrukture in drugih razvojnih 

prioritet v obĉini. Med aktivnostmi, ki so namenjene razvoju ĉloveških virov (tabela 

11), so obĉine najveĉjo pomembnost pripisale spodbujanju podjetništva in 

prilagodljivosti s povpreĉno oceno 4,00, pri ĉemer je povpreĉna ocena za MO=3,74, 

SVO=4,26, VO=4,22.  

Tabela 11 Razvoj ĉloveških virov 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Spodbujanje podjetništva in 
prilagodljivosti 

55 1 5 4,00 1,018 

Spodbujanje zaposljivosti in iskalcev 
dela neaktivnih  

55 1 5 3,78 0,975 

Razvoj ĉloveških virov in 
vseţivljenjskega uĉenja 

55 2 5 3,67 0,795 

Enakost moţnosti in spodbujanje 
socialne vkljuĉenosti 

55 1 5 3,65 0,927 

Institucionalna in administrativna 
usposobljenost 

55 1 5 3,49 0,900 

 

Zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po 

skupinah ne moremo izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od 

povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 10). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da je za 24 

obĉin ta naloga pomembna in za 13 obĉin zelo pomembna. Najmanjši pomen so obĉine 

pripisale administrativni in institucionalni usposobljenosti obĉin – s povpreĉno 

vrednostjo 3,49, (MO=3,33, SVO=3,47, VO=4,00). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da 
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je za 25 obĉin ta naloga nevtralnega pomena, za 17 obĉin je pomembna in le za osem 

obĉin je zelo pomembna.  

Glede na dobljene rezultate je oĉitno, da so obĉine usmerjene v ustvarjanje pogojev 

za razvoj podjetništva, s ĉimer pospešujejo razvoj lokalnega gospodarstva (nova 

delovna mesta, zmanjševanje brezposelnosti), vendar pa je dejstvo, da je najmanjši 

poudarek na institucionalni in administrativni usposobljenosti, zaskrbljujoĉe, kajti 

obĉine brez teh znanj ne bodo uspešne pri drugih nalogah, ki omogoĉajo razvoj 

ĉloveških virov. 

Med nalogami, ki jih obĉine izvajajo v sklopu regionalnega razvoja (tabela 12), je 

najvišja povpreĉna ocena 4,44 doseţena na podroĉju vzpostavljanja gospodarske 

razvojne infrastrukture (MO=4,33, SVO=4,63, VO=4,33). To nalogo je 20 obĉin 

opredelilo kot pomembno in 30 obĉin kot zelo pomembno nalogo. Najniţjo povpreĉno 

oceno 3,62 (MO=3,37, SVO=3,84, VO=3,89) ima naloga na podroĉju zagotavljanja 

konkurenĉnosti podjetij in raziskovalne odliĉnosti, saj ta naloga predstavlja za osem 

obĉin nepomembno nalogo in le za 10 obĉin zelo pomembno nalogo. Zaradi premajhne 

velikosti skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah ne moremo 

izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen drugih 

skupin (priloga 11). Rezultati odraţajo visoko aktivnost obĉin na podroĉju razvoja 

gospodarske infrastrukture, vendar pa je podroĉje zagotavljanja konkurenĉnosti podjetij 

in raziskovalne odliĉnosti, kar je tudi ena od prioritet SRS, precej zapostavljeno, kar 

poslediĉno vodi v slabši in poĉasnejši regionalni razvoj. 

Tabela 12 Regionalni razvoj 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Konkurenĉnost podjetij in 
raziskovalna odliĉnost 

55 1 5 3,62 1,009 

Gospodarsko-razvojna infrastruktura 55 2 5 4,44 0,714 

Povezovanje naravnih in kulturnih 
potencialov 

55 1 5 3,93 0,879 

Razvoj regij 55 1 5 3,96 0,881 

 

V sklopu okoljske in prometne infrastrukture so povpreĉne ocene vseh nalog visoke 

(tabela 13). Najvišja povpreĉna ocena za vse obĉine je pri prometni infrastrukturi in 

znaša 4,55. Na podlagi znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,000) je ugotovljeno, da se skupine 

med seboj razlikujejo (priloga 12). Povpreĉna ocena pomembnosti prometne 

infrastrukture je statistiĉno znaĉilno razliĉna glede na velikost obĉine, saj se MO s 

povpreĉno oceno 4,22 statistiĉno razlikujejo od povpreĉne ocene SVO=4,95, razlika 

med SVO in VO=4,78 ter MO in VO pri ocenjevanju pomembnosti ni statistiĉno 

znaĉilna. Povpreĉna ocena obĉin pri varstvu okolja je tudi 4,55. Na podlagi znaĉilnosti 

ANOVA (Sig.=0,008) je ugotovljeno, da se skupine med seboj razlikujejo. Povpreĉna 
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ocena pomembnosti varstva okolja je statistiĉno znaĉilno razliĉna glede na velikost 

obĉine, saj se MO s povpreĉno oceno 4,30 statistiĉno razlikujejo od povpreĉne ocene 

SVO=4,79, razlika med SVO in VO=4,78 ter MO in VO pri ocenjevanju pomembnosti 

pa ni statistiĉno znaĉilna. Število obĉin, za katere je prometna infrastruktura pomembna 

naloga je 18, in zelo pomembna naloga za 34 obĉin. Prav tako se je za varstvo okolja 

kot pomembno nalogo odloĉilo 19 obĉin in kot zelo pomembno nalogo 33 obĉin. Glede 

na visoke povpreĉne vrednosti gre za razvojno prioriteto, saj naloge omogoĉajo 

vzpostavitev osnovnih pogojev za gospodarski in druţbeni razvoj v prostoru. Visoke 

povpreĉne vrednosti teh nalog so v veliki meri posledica sofinanciranja investicij na 

podroĉju okoljske in prometne infrastrukture iz Kohezijskega in strukturnih skladov 

EU, saj je ta razvojna prioriteta opredeljena v OP ROPI, ki predstavlja izvedbeni del 

NSRO, s katerim mora biti, glede na posamezne razvojne prioritete, usklajen tudi RRP.  

Tabela 13 Okoljska in prometna infrastruktura 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Obnovljivi viri in naravne danosti 55 2 5 4,11 0,975 

Prometna infrastruktura 55 2 5 4,55 0,662 

Varstvo okolja 55 3 5 4,55 0,603 

Trajnostna raba energije 55 2 5 4,00 0,962 

 

V sklopu drugih razvojnih prioritet je najbolj pomembna naloga obĉin razvoj 

podeţelja (tabela 14) s povpreĉno oceno 4,33 (MO=4,26, SVO=4,58, VO=4,00). 

Najmanj pomembna naloga je razvoj ribištva s povpreĉno oceno 2,29 (MO=2,19, 

SVO=2,47, VO=2,22).  

Tabela 14 Druge razvojne prioritete 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Teritorialno sodelovanje 55 1 5 3,75 1,004 

Razvoj podeţelja 55 2 5 4,33 0,721 

Razvoj ribištva 55 1 5 2,29 1,242 

 

Zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po 

skupinah ne moremo izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od 

povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 13). Razvoj podeţelja je pomembna naloga za 

24 obĉin in za 25 zelo pomembna. Razvoj ribištva predstavlja kar za 20 obĉin zelo 

nepomembno nalogo in le za 4 obĉine zelo pomembno nalogo. Glede na pomembnost 

ohranjanja krajine in poseljenosti ne preseneĉa, da je ohranjanje podeţelja najbolj 

pomembna naloga obĉin v sklopu drugih razvojnih prioritet. Razvoj ribištva je 

aktivnost, ki jo v glavnem izvajajo obmorske obĉine, zato je pomembnost te naloge 
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dosegla nizko povpreĉno oceno. Razvoj teritorialnega sodelovanja bi veljalo izkoristiti v 

veĉji meri in zlasti v tistih obmejnih obĉinah, ki imajo razvojne probleme visoko nad 

drţavnim povpreĉjem in se odraţajo v redki poseljenosti, visokem deleţu starega 

prebivalstva in nizkih prihodkih. Obĉine lahko pri teritorialnem sodelovanju izkoristijo 

moţnosti za razvoj turizma (naravne znamenitosti, Natura 2000) in podeţelja 

(ekstenzivno kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti). 

Za izvajanje razvoja uporabljajo obĉine razliĉna namenska sredstva (tabela 15). 

Najniţjo povpreĉno oceno 2,27 dosegajo donacije (MO=1,89, SVO=2,47, VO=3,00). 

Na podlagi znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,021) je ugotovljeno, da se skupine med seboj 

razlikujejo (priloga 14). Povpreĉna ocena pomembnosti donacij je statistiĉno znaĉilno 

razliĉna glede na velikost obĉine, saj se MO s povpreĉno oceno 1,89 statistiĉno 

razlikujejo od povpreĉne ocene VO=3,00, razlika med SVO=2,47 in VO ter MO in 

SVO pri ocenjevanju pomembnosti ni statistiĉno znaĉilna. Najvišjo povpreĉno oceno 

4,80 dosegajo sredstva iz proraĉunskega sklada, ki predstavlja sredstva drţavnega 

proraĉuna ali/in razliĉnih EU skladov, pri ĉemer je povpreĉna ocena za MO=4,78, 

SVO=4,79, VO=4,89.  

Tabela 15 Namenska sredstva za izvajanje razvoja 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Donacije 55 1 5 2,27 1,130 

Proraĉunski sklad (RS in EU) 55 3 5 4,80 0,487 

Kapitalski prihodki 55 1 5 3,62 1,225 

Obĉinske takse in okoljske dajatve 55 2 5 4,24 0,838 

Prispevki obĉanov 55 1 5 2,82 1,234 

Drugi prihodki za investicije 55 1 5 3,56 1,198 

Prihodki od lastne dejavnosti 55 1 5 2,64 1,223 

 

Zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po 

skupinah ne moremo izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od 

povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 14). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da se je 16 

obĉin opredelilo, da je financiranje razvoja z donacijami zelo nepomembno, za 18 obĉin 

so donacije nepomembne in le 3 obĉine prištevajo ta sredstva med zelo pomemben vir 

financiranja razvoja. Namenska sredstva iz drţavnega proraĉuna in EU skladov 

predstavljajo kar za 46 obĉin zelo pomembna namenska sredstva za financiranje 

razvoja. Visoko povpreĉno oceno 4,24 opazimo pri  namenskih sredstvih, ki izvirajo iz 

obĉinskih taks in okoljskih dajatev, pri ĉemer velja povpreĉna ocena za MO=4,00, 

SVO=4,47, MO=4,44. Zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik 

povpreĉnih ocen po skupinah ne moremo izpostaviti, katere skupine so statistiĉno 

znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 14). 20 obĉin se je 
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izjasnilo, da slednje predstavljajo pomembna namenska sredstva in 25 obĉin kot zelo 

pomembna. 

Glede na to, da pridobljeni podatki ne loĉijo namenskih sredstev posebej na 

nacionalna sredstva in sredstva EU, predvidevam, da sta za obĉine enako pomembna; 

pogoji sofinanciranja s sredstvi iz EU proraĉuna zahtevajo praviloma tudi deleţ 

nacionalnih sredstev. Obĉine bi morale v ĉim veĉji moţni meri izkorišĉati ta vir 

namenskih sredstev, saj se deleţ sofinanciranja iz tega vira giblje od 40–100 % 

vrednosti investicij. 

Pomembnost donacij za financiranje posameznih podroĉij razvoja v obĉinah 

odraţajo naslednji rezultati: povpreĉne vrednosti donacij so razmeroma nizke in med 

nalogami, ki se z njimi financirajo ni velikih razlik; z donacijami se najbolj pogosto 

financirajo investicije s podroĉja druţbenih dejavnosti, kjer povpreĉna ocena znaša 

3,25, kar pomeni, da je popreĉna ocena za MO=2,93, SVO=3,68, VO=3,33 (tabela 16). 

Zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah 

ne moremo izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od povpreĉnih 

ocen drugih skupin. Frekvenĉne porazdelitve kaţejo. da so za 13 obĉin namenska 

sredstva donacij za financiranje investicij s podroĉja druţbenih dejavnosti pomembna, 

za 12 obĉin,  so zelo pomembna ter za 15 obĉin, da so sredstva nevtralna. Z najniţjo 

povpreĉno oceno 2,85 so obĉine ocenile namen in naĉin, ki ga doloĉi donator. Na 

podlagi znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,015) je ugotovljeno, da se skupine med seboj 

razlikujejo (priloga 15). Povpreĉna ocena pomembnosti za namen in naĉin, ki ga doloĉi 

donator je statistiĉno znaĉilno razliĉna glede na velikost obĉine, saj se VO s povpreĉno 

oceno 4,11 statistiĉno razlikujejo od povpreĉne ocene MO=2,59 in  od povpreĉne ocene   

SVO=2,63, razlika med MO in SVO pri ocenjevanju pomembnosti ni statistiĉno 

znaĉilna.  Frekvenĉne porazdelitve odraţajo, da se je 13 obĉin opredelilo, da gre za zelo 

nepomembno namensko sredstvo, 11 obĉin za nepomembno in 14 obĉin za nevtralno. 

Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da prihodki od donacij nimajo posebnega vpliva na 

izvajanje razvoja obĉin, saj se je veĉ kot ĉetrtina obĉin opredelila za nevtralnost teh 

sredstev. 

Tabela 16 Financiranje posameznih podroĉij razvoja z donacijami 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Obnova komunalne infrastrukture 55 1 5 3,09 1,555 

Obnova prometne infrastrukture 55 1 5 3,18 1,516 

Investicije s podroĉja druţbenih 
dejavnosti 

55 1 5 3,25 1,336 

Namen in naĉin, ki ga doloĉi donator 55 1 5 2,85 1,458 

 

Namenska sredstva iz proraĉunskega sklada so najpomembnejši vir iz katerega se 

financira izvajanje razvoja obĉin (tabela 17).  
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Tabela 17 Financiranje posameznih podroĉij razvoja s proraĉunskimi sredstvi 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Športna infrastruktura 55 2 5 3,80 1,043 

Šolska in predšolska infrastruktura 55 1 5 4,13 0,924 

Odprava posledic naravnih nesreĉ 55 1 5 3,85 1,177 

Komunalna infrastruktura 55 3 5 4,60 0,627 

Prometna infrastruktura 55 1 5 4,35 0,907 

Študije 55 1 5 3,05 1,113 

Raziskave 55 1 5 3,02 1,147 

Teritorialno sodelovanje 55 1 5 3,05 1,129 

Poslovne cone 55 1 5 3,51 1,359 

Obrtne cone 55 1 5 3,40 1,396 

Tehnološki parki 55 1 5 2,96 1,305 

Inkubatorji 55 1 5 2,84 1,302 

 

Najniţja povpreĉna ocena znaša 2,84 za naloge razvoja inkubatorjev. Na podlagi 

znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,000) je ugotovljeno, da se skupine med seboj razlikujejo 

(priloga 16). Povpreĉna ocena pomembnosti razvoja inkubatorjev je statistiĉno znaĉilno 

razliĉna glede na velikost obĉine, saj se MO s povpreĉno oceno 2,15 statistiĉno 

razlikujejo od povpreĉne ocene SVO=3,26 in VO=4,00, razlika med SVO in VO pri 

ocenjevanju pomembnosti pa ni statistiĉno znaĉilna. Najvišja povpreĉna ocena 4,60 je 

za razvoj komunalne infrastrukture, pri ĉemer je povpreĉna ocena za MO=4,41, 

SVO=4,74, VO=4,89. Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da je za 14 obĉin izvajanje 

razvoja na podroĉju komunalne infrastrukture s proraĉunskimi sredstvi pomembno in za 

37 obĉin zelo pomembno. Visoka pomembnost proraĉunskih sredstev se odraţa tudi pri 

izvajanju razvoja na podroĉjih prometne infrastrukture s povpreĉno oceno 4,35, kar 

predstavlja povpreĉno oceno za MO=4,37, SVO=4,26, VO=4,44. Frekvenĉne 

porazdelitve kaţejo, da se je se je 35 obĉin odloĉilo, da gre za zelo pomembno 

namensko sredstvo. Visoko povpreĉno oceno 4,13 kaţe tudi pomembnost financiranja 

šolske in predšolske infrastrukture iz proraĉunskega sklada, kar predstavlja povpreĉno 

oceno za MO=3,96, SVO=4,21, VO=4,44), pri ĉemer se je 23 obĉin odloĉilo, da gre za 

zelo pomembno namensko sredstvo. Zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih 

razlik povpreĉnih ocen po skupinah za komunalno, prometno, šolsko in predšolsko 

infrastrukturo ne moremo izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od 

povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 16). Kljub temu, da imata podroĉji komunalne 

in prometne infrastrukture visoke povpreĉne vrednosti financiranja s proraĉunskimi 

sredstvi in sta osnovna pogoja za vsako nadaljnjo dejavnost razvoja, pa je glede na 

povpreĉne vrednosti ostalih podroĉij razvidno, da obĉine premalo izkorišĉajo 

proraĉunska sredstva za financiranje razvoja tehnoloških parkov (2,96), raziskav (3,02), 
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študij (3,05), obrtnih con (3,40) in poslovnih con (3,51), ki predstavljajo nujno potrebne 

aktivnosti za hitrejši gospodarski razvoj obĉin. 

Namenska sredstva iz naslova kapitalskih prihodkov predstavljata dokaj visoki 

povpreĉni oceni (tabela 18). Niţja povpreĉna ocena velja za podroĉje nakupov novega 

stvarnega premoţenja in znaša 3,75 (MO=3,22, SVO=4,05, VO=4,67). Na podlagi 

znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,002) je ugotovljeno, da se skupine med seboj razlikujejo 

(priloga 17). Povpreĉna ocena pomembnosti kapitalskih prihodkov za podroĉje nakupov 

novega stvarnega premoţenja je statistiĉno znaĉilno razliĉna glede na velikost obĉine, 

saj se MO s povpreĉno oceno 3,22 statistiĉno razlikujejo od povpreĉne ocene 

SVO=4,05 in VO=4,67, razlika med SVO in VO pri ocenjevanju pomembnosti pa ni 

statistiĉno znaĉilna. Višja povpreĉna ocena 3,85 je za pomembnost vzdrţevanja in 

obnove stvarnega premoţenja. Na podlagi znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,001) je 

ugotovljeno, da se skupine med seboj razlikujejo (priloga 17). Povpreĉna ocena 

pomembnosti kapitalskih prihodkov za podroĉje vzdrţevanja in obnove stvarnega 

premoţenja je premoţenja je statistiĉno znaĉilno razliĉna glede na velikost obĉine, saj 

se MO s povpreĉno oceno 3,37 statistiĉno razlikujejo od povpreĉne ocene SVO=4,11 in 

VO=4,78, razlika med SVO in VO pri ocenjevanju pomembnosti pa ni statistiĉno 

znaĉilna. Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da se je 17 obĉin opredelilo, da kapitalski 

prihodki predstavljajo pomembna namenska sredstva in 18 obĉin, da so zelo 

pomembna. Nakupi novega stvarnega premoţenja, zlasti nakupi zemljišĉ, so pomembna 

za vse obĉine, ki stremijo k razvoju komunalno in prometno urejenih obĉin, saj imajo le 

tako urejene obĉine veliko veĉje moţnosti za razvoj poslovnih in obrtnih con. 

Zemljišĉa, ki so v lasti obĉin in jih te komunalno opremijo, so praviloma cenovno bolj 

ugodna in zato tudi privlaĉnejša za investitorje. 

Tabela 18 Financiranje posameznih podroĉij razvoja s kapitalskimi prihodki 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Nakup novega stvarnega premoţenja 55 1 5 3,75 1,220 

Vzdrţevanje in obnova stvarnega 
premoţenja 

55 1 5 3,85 1,061 

 

Obĉinske takse in okoljske dajatve imajo visoke povpreĉne vrednosti (tabela 19), 

saj znaša najvišje povpreĉna ocena 4,60, in sicer pri MO=4,33, SVO=4,84, VO=4,89 za 

podroĉje obnove in izgradnje komunalne infrastrukture; sledi povpreĉna ocena 4,53 

(MO=4,30, SVO=4,68, VO=4,89) za podroĉje ravnanja z odpadki in najniţja povpreĉna 

ocena za opremo za zašĉito in reševanje 3,64 (MO=3,48, SVO=3,68, VO=4,00). Zaradi 

premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah za 

komunalno infrastrukturo, ravnanje z odpadki ter oprema za zašĉito in ravnanje ne 

moremo izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen 

drugih skupin (priloga 18).  
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Tabela 19 Financiranje posameznih podroĉij razvoja z obĉinskimi taksami in 

okoljskimi dajatvami 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Ravnanje z odpadki 55 2 5 4,53 0,716 

Obnova in izgradnja komunalne 
infrastrukture 

55 1 5 4,60 0,784 

Oprema za zašĉito in reševanje 55 1 5 3,64 1,112 

 

Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da so za 40 obĉin namenska sredstva iz obĉinskih 

taks in okoljskih dajatev zelo pomembno namensko sredstvo financiranja razvoja ter 35 

obĉin, ki menijo, da so namenska sredstva iz naslova ravnanja z odpadki prav tako zelo 

pomembno namensko sredstvo. Visoke povpreĉne vrednosti pri obnovi in izgradnji 

komunalne infrastrukture in ravnanju z odpadki sta posledica zahtev iz OP ROPI 

(Republika Slovenija 2006), ki zahteva od obĉin, da uredijo podroĉji ravnanja z odpadki 

(deponije, mehansko biološka obdelava odpadkov, sortirnice) in komunalne 

infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ĉistilne naprave) v skladu z direktivami EU. Za te 

namene imajo obĉine na razpolago sredstva iz nacionalnega in evropskega proraĉuna, 

poleg tega pa morajo pri tem prispevati lastni deleţ sredstev ter tudi sredstva, ki se 

zbirajo iz naslova obĉinskih taks in okoljskih dajatev. 

Povpreĉne vrednosti namenskih sredstev iz naslova prispevkov obĉanov imajo 

nizke ocene (tabela 20), saj sta najniţji povpreĉni oceni 1,98, kar predstavlja za 

MO=1,89, SVO=2,00, VO=2,22 za razvoj šolstva in primarnega zdravstva (MO=1,93, 

SVO=2,00, VO=2,11). Najvišja povpreĉna ocena je 2,75, in sicer pri MO=2,70, 

SVO=2,37, VO=3,67 za ceste. Zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik 

povpreĉnih ocen po skupinah ne moremo izpostaviti, katere skupine so statistiĉno 

znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 19). Tudi frekvenĉne 

porazdelitve kaţejo, da so za veĉ kot polovico obĉin prispevki obĉanov nepomembno 

namensko sredstvo. 

Najniţjo povpreĉno oceno namenskih sredstev iz drugih prihodkov za investicije je 

doseglo financiranje investicijske dokumentacije, ki znaša 3,11 (MO=3,04, SVO=3,26, 

VO=3,00), najvišjo povpreĉno oceno pa je doseglo financiranje komunalne 

infrastrukture 3,64 (MO=3,74, SVO=3,58, VO=3,44), (tabela 21). Zaradi premajhne 

velikosti skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah za financiranje 

investicijske dokumentacije in komunalne infrastrukture ne moremo izpostaviti, katere 

skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 20).  



Raziskava vpliva ekonomske moči občin na financiranje obveznih nalog občine  

77 

Tabela 20 Financiranje posameznih podroĉij razvoja s prispevki obĉanov 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Za ceste 55 1 5 2,75 1,350 

Za šole 55 1 4 1,98 1,045 

Za vrtce 55 1 5 2,20 1,208 

Za zdravstveni dom 55 1 4 1,98 1,063 

Za domove za ostarele 55 1 5 2,16 1,198 

Za komunalno infrastrukturo 54 1 5 2,61 1,485 

Za kulturne dejavnosti 55 1 4 2,04 0,999 

Za športne dejavnosti 55 1 4 2,07 1,052 

 

Drugi prihodki za investicije predstavljajo zelo pomembno namensko sredstvo 

financiranja komunalne infrastrukture za 20 obĉin. Obĉine veĉinoma izvajajo finanĉno 

najbolj zahtevne investicije na podroĉjih komunalne in prometne infrastrukture in za te 

namene je vedno premalo sredstev, zato vsi morebitni drugi prihodki za investicije, ki 

sicer niso pogosti, predstavljajo obĉinam dodatna namenska sredstva. 

Tabela 21 Financiranje posameznih podroĉij razvoja z drugimi prihodki za 

investicije 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Investicije s podroĉja druţbenih 
dejavnosti 

55 1 5 3,36 1,223 

Prometna infrastruktura 55 1 5 3,56 1,398 

Komunalna infrastruktura 55 1 5 3,64 1,406 

Nakup zemljišĉ 55 1 5 3,15 1,393 

Investicijska dokumentacija 55 1 5 3,11 1,315 

 

Povpreĉne vrednosti prihodkov od lastne dejavnosti kaţejo, da ta namenska 

sredstva ne predstavljajo pomembnejšega vira financiranja razvoja (tabela 22). Najniţja 

povpreĉna ocena znaša 2,55 (MO=2,44, SVO=2,58, VO=2,78) za financiranje urejanja 

javnih površin, najvišja povpreĉna ocena pa je 2,89 (MO=2,93, SVO=2,68, VO=3,22) 

za podroĉje komunalne dejavnosti. Zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih 

razlik povpreĉnih ocen po skupinah za urejanje javnih površin in komunalno dejavnost 

ne moremo izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od povpreĉnih 

ocen drugih skupin (priloga 21). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da prihodki od lastne 

dejavnosti ne vplivajo na izvajanje razvoja obĉin, saj se je veĉ kot tretjina obĉin 

opredelila za nevtralnost teh namenskih sredstev. 
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Tabela 22 Financiranje posameznih podroĉij razvoja s prihodki od lastne 

dejavnosti 

 N 
Najniţja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Povpreĉje 
Standardni 

odklon 

Turizem (prodaja blaga in storitev) 55 1 5 2,87 1,263 

Komunalna dejavnost 55 1 5 2,89 1,397 

Urejanje javnih površin 55 1 5 2,55 1,288 

Upravljanje z nepremiĉninami 55 1 5 2,78 1,272 

 

Najniţja ocena razvojnih moţnosti obĉin je na podroĉju industrijsko predelovalnih 

dejavnosti in znaša 3,24 (tabela 23). Na podlagi znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,006) je 

ugotovljeno, da se skupine med seboj razlikujejo (priloga 22). Povpreĉna ocena 

pomembnosti razvojnih moţnosti na podroĉju industrijsko predelovalnih dejavnosti je 

statistiĉno znaĉilno razliĉna glede na velikost obĉine, saj se MO s povpreĉno oceno 2,93 

statistiĉno razlikujejo od povpreĉne ocene VO=4,11. Razlika med MO in SVO=3,26 ter  

SVO in VO pri ocenjevanju pomembnosti pa ni statistiĉno znaĉilna. Frekvenĉne 

porazdelitve kaţejo, da se je 22 obĉin opredelilo, da so razvojne moţnosti na tem 

podroĉju nevtralne. Druga najniţja povpreĉna ocena znaša 3,25 in je doseţena pri 

razvojnih moţnostih plinovodnih omreţij. Na podlagi znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,004) 

je ugotovljeno, da se skupine med seboj razlikujejo (priloga 22). Povpreĉna ocena 

pomembnosti razvojnih moţnosti na podroĉju razvoja plinovodnih omreţij je statistiĉno 

znaĉilno razliĉna glede na velikost obĉine, saj se MO s povpreĉno oceno 2,70 statistiĉno 

razlikujejo od povpreĉne ocene SVO=3,68 in VO=4,00 Razlika med SVO in VO pri 

ocenjevanju pomembnosti ni statistiĉno znaĉilna.  Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da je 

7 obĉin ocenilo, da na tem podroĉju ni nobenih razvojnih moţnosti in 8 obĉin, da je 

razvojnih moţnosti malo. Obĉine so ocenile, da je na podroĉju razvoja oskrbe s pitno 

vodo najveĉ razvojnih moţnosti, in sicer povpreĉna ocena znaša 4,36, kar pomeni pri 

MO=4,26, SVO=4,42, VO=4,56. Tudi frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da se je 22 obĉin 

odloĉilo, da je na tem podroĉju veliko razvojnih moţnosti in 27 obĉin, da je zelo veliko 

razvojnih moţnosti. Visoko povpreĉno oceno 4,29 (MO=4,15, SVO=4,42, VO=4,44) je 

dosegla tudi ocena razvoja na podroĉju varstva okolja in urejanja prostora, saj se je 27 

odloĉilo, da je na tem podroĉju veliko razvojnih moţnosti  in  22 obĉin, da gre za zelo 

veliko razvojnih moţnosti. Zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik 

povpreĉnih ocen po skupinah na podroĉjih razvoja oskrbe s pitno vodo, varstva okolja 

in urejanja prostora ne moremo izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno 

razliĉne od povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 22). Nizke povpreĉne ocene 

razvojnih moţnosti se kaţejo zlasti na podroĉjih, kjer je treba privabiti investitorje 

oziroma podjetja, in sicer pri izgradnji plinovodnih omreţij (3,25), primarnih 

gospodarskih dejavnostih (3,33), storitvenih dejavnostih (3,82), oskrbi s toplotno 

energijo (3,80); gre predvsem za dejavnosti, ki niso v pristojnosti obĉin. Ti rezultati tudi 
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kaţejo, da obĉine nimajo vpliva na poslovno politiko podjetij, kajti obĉine lahko 

vzpostavijo le pogoje za njihovo izvajanje (prostorska ureditev, komunalna in prometna 

infrastruktura, podelitev koncesij, podelitev stavbne pravice). Za boljše razvojne 

moţnosti posameznih dejavnosti, zlasti gospodarskih, bi morale obĉine na podroĉjih, ki 

niso v njeni pristojnosti, zaĉeti aktivneje delovati po naĉelu javno-zasebnega 

partnerstva, zlasti na podroĉjih razvoja telekomunikacij, oskrbe s toplotno energijo, 

gospodarske infrastrukture, saj gre za dejavnosti, ki omogoĉajo nova in dodatna delovna 

mesta ter poveĉujejo ekonomsko moĉ obĉin. 

Tabela 23 Ocena razvojnih moţnosti po posameznih podroĉjih 

 N 
Najniţja 

vred-
nost 

Najvišja 
vred-
nost 

Povpre-
ĉje 

Standar-
dni 

odklon 

Ĉišĉenje in odvajanje odpadnih voda 55 3 5 4,27 0,679 

Oskrba s pitno vodo 55 2 5 4,36 0,729 

Varstvo okolja in urejanje prostora 55 3 5 4,29 0,658 

Ravnanje z odpadki 55 2 5 4,09 0,800 

Urejanje prometa 55 2 5 3,96 0,769 

Cestno gospodarstvo 55 2 5 3,85 0,756 

Javne površine 55 1 5 3,76 0,902 

Oskrba s toplotno energijo, varĉevanje z 
energijo, obnovljivi viri energije 

55 1 5 3,80 1,007 

 Javna razsvetljava 55 2 5 3,75 0,886 

Plinovodno omreţje 55 1 5 3,25 1,265 

Primarne gospodarske dejavnosti 
(kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo) 

55 1 5 3,33 0,904 

Industrijsko-predelovalne dejavnosti 55 1 5 3,24 0,999 

Storitvene dejavnosti (turizem, banĉništvo, 
zavarovalništvo, transport) 

55 1 5 3,82 1,073 

Kulturna in naravna dedišĉina 55 2 5 3,95 0,848 

Šport 55 2 5 3,89 0,896 

Izobraţevanje in predšolska vzgoja 55 3 5 4,04 0,693 

Socialno in zdravstveno varstvo 55 2 5 3,69 0,767 

Gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi 
prostori 

54 1 5 3,28 1,106 

Varstvo pred naravnimi nesreĉami 55 1 5 3,55 0,857 

Civilna zašĉita in reševanje 55 1 5 3,45 0,878 

Mednarodno sodelovanje 55 1 5 3,45 1,068 

 

Na podlagi IROo so obĉine razvršĉene v šest skupin (tabela 24). Podatki kaţejo 

frekvenĉne porazdelitve znotraj posameznih skupin IROo. Najveĉ obĉin, ki so 

sodelovale v raziskavi, sodi v skupino, kjer je IROo do 100 (18 obĉin), (MO=9, SVO=9, 

VO=0). Sledi skupina, kjer je IROo do 90, (17 obĉin) (MO=5, SVO=5, VO=7). Obĉin, 

kjer je IROo do 140, je osem (MO=5, SVO=3, VO=0) in v skupini, kjer je IROo veĉji 
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od 140, ena obĉina (MO=1). Iz dobljenih frekvenc je razvidno, da skoraj dve tretjini 

obĉin (63,6 %) spadata v skupini, kjer je IROo do 100, kar pomeni, da je njihova 

stopnja razvitosti nad povpreĉjem drţave (IRO za Slovenijo=100). Tretjina obĉin pa 

ima IRO veĉji od 100, kar pomeni, da je njihova stopnja razvitosti niţja od drţavnega 

povpreĉja (višji je IRO, niţja je stopnja razvitosti obĉine). Veĉina obĉin, katerih IROo 

je veĉji od 100, so iz Pomurske, Podravske, Koroške in Spodnjeposavske regije, kjer so 

sicer obĉine z najveĉjimi razvojnimi problemi. Analiza podatkov v nadaljevanju 

raziskave (poglavje 6.4.2 in 6.4.3) je pokazala, da so povpreĉna bruto plaĉa na 

zaposlenega, dohodnina na prebivalca, dodana vrednost gospodarskih druţb na 

zaposlenega in stopnja brezposelnosti kljuĉni dejavniki, ki vplivajo na višino IROo – 

višje so vrednosti korelacij, višji je IROo, ki doloĉa stopnjo (ne)razvitosti. 

Tabela 24 Frekvenĉna porazdelitev obĉin glede na IROo 

Skupina IRO Frekvenca Deleţ Kumulativni deleţ 

1 do 90 17 30,9 30,9 

2  do 100 18 32,7 63,6 

3 do 110 8 14,5 78,2 

4 do 120 3 5,5 83,6 

5 do 140 8 14,5 98,2 

6 od 140 1 1,8 100,0 

  Skupaj 55 100,0  

 

Glavne ugotovitve, ki izhajajo iz analize obveznih nalog obĉine po posameznih 

skupinah obĉin, so: za obĉine je najpomembnejše podroĉje izvajanje obveznih nalog na 

podroĉju osnovnega šolstva in športa, saj je povpreĉna ocena pomembnosti teh nalog 

4,60. Na podlagi znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,004) je ugotovljeno, da se skupine med 

seboj razlikujejo, saj je povpreĉna ocena pomembnosti za podroĉje osnovnega šolstva in 

športna statistiĉno razliĉna glede na velikost obĉine, pri ĉemer se MO s povpreĉno 

oceno 4,37 statistiĉno znaĉilno razlikujejo od SVO s povpreĉno oceno 4,79 in VO s 

povpreĉno oceno 4,89, razlika med SVO in VO pa ni statistiĉno znaĉilna (priloga 9). 

V sklopu razvojnih prioritet za podroĉje razvoja ĉloveških virov je najpomembnejša 

naloga obĉin spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti s povpreĉno oceno 4,00 

(MO=3,74, SVO=4,26, VO=4,22). Zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih 

razlik povpreĉnih ocen po skupinah ni mogoĉe izpostaviti, katere skupine so statistiĉno 

znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 10), vendar pa lahko na 

podlagi povpreĉnih ocen in frekvenĉnih porazdelitev potrdimo, da je ta naloga za veĉino 

obĉin zelo pomembna.  

Na podroĉju razvojne prioritete regionalni razvoj je najpomembnejša naloga obĉin 

podroĉje vzpostavljanja gospodarske razvojne infrastrukture s povpreĉno oceno 4,44 

(MO=4,33, SVO=4,63, VO=4,33), vendar pa zaradi premajhne velikosti skupine ali 
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premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah ni mogoĉe izpostaviti, katere skupine so 

statistiĉno znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 11). Kljub temu 

lahko na podlagi povpreĉnih ocen in frekvenĉnih porazdelitev trdimo, da je ta naloga 

skoraj za vse obĉine zelo pomembna. 

Na podroĉju razvojne prioritete okoljske in prometne infrastrukture sta najvišji 

povpreĉni oceni dosegli nalogi na podroĉju okoljske in prometne infrastrukture (4,55). 

Na podlagi znaĉilnosti ANOVA (Sig.=0,000) za podroĉje prometne infrastrukture je 

ugotovljeno, da se skupine med seboj razlikujejo, saj je povpreĉna ocena pomembnosti 

razvojne prioritete za podroĉje prometne infrastrukture statistiĉno razliĉna glede na 

velikost obĉine, pri ĉemer se MO s povpreĉno oceno 4,22 statistiĉno znaĉilno 

razlikujejo od SVO s povpreĉno oceno 4,95, razlika med SVO in VO (povpreĉna ocena 

4,78) ter MO in VO pa ni statistiĉno znaĉilna. Na podlagi ANOVA (Sig.=0,008) za 

podroĉje varstva okolja je tudi ugotovljeno, da se skupine med seboj razlikujejo. 

Povpreĉna ocena pomembnosti razvojne prioritete za to podroĉje je statistiĉno razliĉna 

glede na velikost obĉine, saj se MO s povpreĉno oceno 4,30 statistiĉno razlikujejo od 

SVO s povpreĉno oceno 4,79, razlika med SVO in VO (povpreĉna ocena je 4,78) ter 

MO in VO pa ni statistiĉno znaĉilna (priloga 12). 

V sklopu drugih razvojnih prioritet je najbolj pomembna naloga obĉin razvoj 

podeţelja s povpreĉno oceno 4,33 (MO=4, 26, SVO=4,58, VO=4,00), vendar pa zaradi 

premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah ni 

mogoĉe izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen 

drugih skupin (priloga 13). Kljub temu lahko na podlagi povpreĉnih ocen in frekvenĉnih 

porazdelitev trdimo, da je ta naloga skoraj za vse obĉine zelo pomembna. 

Glede pomembnosti namenskih sredstev za izvajanje razvoja je ugotovljeno, da 

predstavljajo najpomembnejša namenska sredstva iz proraĉunskega sklada (RS, EU) s 

povpreĉno oceno 4,80 (MO=4,78, SVO=4,79, VO=4,89). Zaradi premajhne velikosti 

skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah ni mogoĉe izpostaviti, 

katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen drugih skupin 

(priloga 14). Kljub temu lahko na podlagi povpreĉnih ocen in frekvenĉnih porazdelitev 

trdimo, da je to namensko sredstvo za izvajanje razvoja za vse obĉine zelo pomembno. 

Sredstva proraĉunskega sklada (RS, EU) omogoĉajo najveĉji razvoj na podroĉju 

komunalne infrastrukture, kar izkazuje povpreĉna ocena 4,60 (MO=4,41, SVO=4,74, 

VO=4,89), vendar pa zaradi premajhne velikosti skupine ali premajhnih razlik 

povpreĉnih ocen po skupinah ni mogoĉe izpostaviti, katere skupine so statistiĉno 

znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen drugih skupin (priloga 16). Kljub temu lahko na 

podlagi visokih povpreĉnih ocen in frekvenĉnih porazdelitev trdimo, da je to namensko 

sredstvo najpomembnejši vir financiranja komunalne infrastrukture.  

Na podroĉju razvojnih moţnosti je ugotovljeno, da so te najveĉje na podroĉju 

oskrbe s pitno vodo, kjer povpreĉna ocena znaša 4,36 (MO=4,26, SVO=4,42, 

VO=4,56). Visoko povpreĉno oceno (4,29) je doseglo tudi podroĉje razvoja varstva 
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okolja in urejanje prostora (MO=4,15, SVO=4,42, VO=4,44). Zaradi premajhne 

velikosti skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah ni mogoĉe 

izpostaviti, katere skupine so statistiĉno znaĉilno razliĉne od povpreĉnih ocen drugih 

skupin (priloga 22). Kljub temu lahko na podlagi visokih povpreĉnih ocen in 

frekvenĉnih porazdelitev trdimo, da imata ti dve podroĉji v obĉinah najveĉ razvojnih 

moţnosti.  

Pomembna ugotovitev tega dela raziskave temelji na tem, da sem najprej z F 

statistiko preverila veljavnosti niĉelne hipoteze, kjer sem predpostavila, da velikost 

obĉine ne vpliva na opravljanje njenih obveznih nalog in na razvoj obĉine. Na podlagi 

rezultatov F statistike (priloge 9–22) in ob pogoju Sig.<0,05 izhaja, da niĉelno hipotezo 

o enakosti varianc lahko zavrnemo pri nekaterih spremenljivkah po analiziranih 

podroĉjih za posamezne skupine obĉin in hkrati lahko sprejmemo sklep, da so variance 

med posameznimi skupinami obĉin za nekatere spremenljivke po posameznih podroĉjih 

razliĉne. S pomoĉjo te ugotovitve in na podlagi ostalih rezultatov analize variance ter 

Post Hoc testa pri spremenljivkah, ki so izkazovale najvišja povpreĉja, sem ugotovila, 

da je skupina MO dosegla pri veĉini obveznih nalog in razvoja najniţje povpreĉne 

vrednosti, skupina VO pa najvišje, saj so se tudi statistiĉne razlike najveĉkrat pokazale 

prav med skupinami MO in VO, kar tudi potrjuje hipotezo H1, da velikost obĉine, 

merjena s številom prebivalcev, vpliva na opravljanje obveznih nalog obĉine. Pri 

hipotezi H1 je bila predpostavljena tudi veĉja povezanost med skupinami obĉin in 

tistimi obveznimi nalogami, ki so opredeljene kot najpomembnejše obvezne naloge 

obĉin in zato tudi vplivajo na razvoj obĉine. Na podlagi predvidenih priĉakovanj lahko 

hipotezo H1 potrdim, ker so se kot najpomembnejše obvezne naloge obĉin na podlagi 

najvišjih izraĉunanih statistiĉnih povpreĉij in analize variance (ANOVA) izkazala 

podroĉja osnovnega šolstva in športa, prometna infrastruktura in varstvo okolja. Prav 

tako sta se kot najpomembnejši razvojni prednostni nalogi pokazali podroĉji okoljske in 

prometne infrastrukture; najveĉ razvojnih moţnosti pa obĉine vidijo na podroĉjih oskrbe 

s pitno vodo in razvoja varstva okolja. Pri nekaterih spremenljivkah zaradi majhnosti 

skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah teh razlik ni bilo mogoĉe 

izpostaviti. Ĉeprav so razlike med posameznimi skupinami majhne, pa so statistiĉno 

dovolj znaĉilne za potrditev hipoteze H1, ki predpostavlja, da velikost obĉine, merjena s 

številom prebivalcev, vpliva na opravljanje obveznih nalog in razvoj obĉine. 

6.4.2 Analiza sistema financiranja obveznih nalog občine 

Sistem financiranja obĉin temelji na treh funkcijah, ki so izraĉun primerne porabe, 

lastnih prihodkov in finanĉne izravnave. Finanĉna izravnava predstavlja razliko med 

prvima dvema funkcijama (Brezovnik in Oplotnik 2003). Pri optimalnem sistemu 

financiranja bi vsota finanĉnih izravnav morala biti enaka niĉ, kar pomeni, da bi obĉine 

postale popolnoma avtonomne pri sofinanciranju in izvajanju obveznih nalog. To bi bilo 

moţno le takrat, ko bi bile vrednosti primerne porabe obĉine usklajene z lastnimi 
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prihodki obĉine. Ker pa sistem financiranja obĉin še vedno ne zagotavlja izraĉuna 

primerne porabe na tak naĉin, precej obĉin od drţave še vedno prejema finanĉno 

izravnavo, saj so izsledki raziskave pokazali, da od 55 obĉin prejema finanĉno 

izravnavo 25 obĉin, in sicer 19 MO, 5 SVO in 1 VO. Daljše obdobje prejemanja 

finanĉne izravnave obĉine destimulira pri pridobivanju lastnih prihodkov, s katerimi bi 

lahko avtonomno financirale obvezne naloge, in zato postanejo kakršne koli spremembe 

zanjo nezanimive (Brezovnik, Oplotnik in Ţeleznik 2006). Namen tega dela analize je 

ugotoviti pomembnost posameznih virov financiranja in zadostnost lastnih davĉnih 

virov za financiranje obveznih nalog obĉine v povezavi z izbranimi kazalniki 

ekonomske moĉi obĉine. Obstoj in jakost korelacij med posameznimi viri financiranja 

in kazalniki sta doloĉena na podlagi PKK, pri ĉemer velja, ko je PKK<0,5, gre za šibko 

korelacijo, in ko je PKK>0,5, gre za moĉno korelacijo. 

Najniţja povpreĉna ocena pomembnosti finanĉnega vira za financiranje obveznih 

nalog v obĉini je doseţena pri zasebnih virih, in sicer znaša 2,29 (MO=2,26, SVO=2,00, 

VO=3,00). Najvišja povpreĉna ocena pomembnosti finanĉnih virov za financiranje 

obveznih nalog obĉine velja za sredstva iz drţavnega proraĉuna in znaša (MO=4,30, 

SVO=4,74, VO=4,22). Pri ugotavljanju korelacij med pomembnostjo posameznih 

finanĉnih virov in kazalniki ekonomske moĉi obĉin je razvidno (tabela 25), da gre za 

znaĉilno povezavo med sredstvi drţavnega proraĉuna in dohodnino na prebivalca. 

PKK=-0,314, ki je negativna, kar pomeni: niţja je dohodnina na prebivalca, veĉ 

sredstev pridobi obĉina iz drţavnega proraĉuna za financiranje obveznih nalog. 

Povezava se kaţe tudi med sredstvi drţavnega proraĉuna in dodano vrednostjo 

gospodarskih druţb na zaposlenega, PPK=-0,337, ki je tudi negativna in pomeni, niţja 

je povpreĉna dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega, višja so sredstva 

drţavnega proraĉuna. Znaĉilno povezavo zasledimo tudi med sredstvi drţavnega 

proraĉuna in stopnjo brezposelnosti, PKK=0,302, kar pomeni, višja je stopnja 

brezposelnosti, veĉ sredstev dobijo obĉine iz drţavnega proraĉuna. Lastni davĉni viri 

predstavljajo drugi najpomembnejši viri financiranja obveznih nalog obĉin, zato 

opazimo povezavo med lastnimi davĉnimi viri in dohodnino na prebivalca: PKK=0,416, 

kar pomeni, višja je dohodnina na prebivalca, veĉji so lastni davĉni viri za financiranje 

obveznih nalog. Povezanost opazimo tudi med lastnimi davĉnimi viri in dodano 

vrednostjo gospodarskih druţb na zaposlenega: PKK=0,306, kar pomeni, višja je 

dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega, višji so lastni davĉni viri za 

financiranje obveznih nalog. Korelacije obstajajo tudi med obĉinskimi taksami in 

okoljskimi dajatvami ter dohodnino na prebivalca (PKK=0,271), kar pomeni, da imajo 

obĉine z višjo dohodnino na prebivalca tudi višje obĉinske takse in okoljske dajatve za 

financiranje obveznih nalog. Obstaja negativna povezanost med obĉinskimi taksami in 

okoljskimi dajatvami ter IROo (PKK=-0,273) in pomeni, niţji je IROo, višje so 

obĉinske takse in okoljske dajatve. Ugotovljena je tudi negativna korelacija med EU 

skladi in dodano vrednostjo gospodarskih druţb na zaposlenega (PKK=-0,331), kar 
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pomeni, niţja je dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega, veĉja so sredstva 

iz EU skladov, kar je posledica manjše razvitosti obĉine. Zasledimo tudi povezavo med 

EU skladi in stopnjo brezposelnosti (PKK=0,330), kar pomeni, višja je stopnja 

brezposelnosti, veĉja so sredstva iz EU skladov, saj so ta namenjena odpravljanju 

razvojnih razlik, kamor sodi tudi zmanjševanje stopnje brezposelnosti. 

Tabela 25 Korelacije med finanĉnimi viri in kazalniki ekonomske moĉi 

Finanĉni viri   Pmbp/zap  Doh/preb  Dvgd/zap  St/bps  IROo  

Lastni davĉni viri PKK *** 0,184 0,416(**) 0,306(*) -0,149 -0,238 

Sig. (2-tailed) 0,179 0,002 0,023 0,278 0,08 

N 55 55 55 55 55 

Drugi lastni viri PKK 0,026 0,387(**) 0,311(*) -0,171 -0,349(**) 

Sig. (2-tailed) 0,852 0,004 0,021 0,212 0,009 

N 55 55 55 55 55 

Odstopljeni viri PKK 0,041 0,137 0,052 0,116 -0,133 

Sig. (2-tailed) 0,768 0,32 0,704 0,4 0,332 

N 55 55 55 55 55 

Obĉinske takse in 
okoljske dajatve 

PKK 0,158 0,271(*) 0,203 -0,02 -0,273(*) 

Sig. (2-tailed) 0,25 0,045 0,138 0,886 0,044 

N 55 55 55 55 55 

Zadolţevanje PKK -0,022 -0,122 -0,027 0,092 0,041 

Sig. (2-tailed) 0,871 0,375 0,845 0,504 0,767 

N 55 55 55 55 55 

 EU skladi PKK -0,151 -0,162 -0,331(*) 0,330(*) 0,149 

Sig. (2-tailed) 0,271 0,238 0,014 0,014 0,277 

N 55 55 55 55 55 

Dotacije PKK 0,139 -0,145 0,066 0,101 0,049 

Sig. (2-tailed) 0,313 0,291 0,632 0,462 0,722 

N 55 55 55 55 55 

Drţavni proraĉun PKK -0,148 -0,314(*) -0,337(*) 0,302(*) 0,195 

Sig. (2-tailed) 0,281 0,02 0,012 0,025 0,154 

N 55 55 55 55 55 

Zasebni viri PKK 0,17 0,15 0,144 -0,009 -0,174 

Sig. (2-tailed) 0,214 0,274 0,294 0,947 0,203 

N 55 55 55 55 55 

*** Pearsonov korelacijski koeficient  

**Korelacija je znaĉilna pri 0,01 (obojestransko; 2-tailed). 

* Korelacija jeznaĉilna pri 0,05 (obojestransko; 2-tailed). 

*** Kazalniki:  

Pmbp/zap = povreĉna meseĉna bruto plaĉa na zaposlenega 

Doh/preb = dohodnina na prebivalca 

Dvgd/zap = dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega 

St/bps = stopnja brezposelnosti 

IROo = indeks razvojne ogroţenosti obĉin 



Raziskava vpliva ekonomske moči občin na financiranje obveznih nalog občine  

85 

Pri ocenjevanju zadostnosti lastnih davĉnih virov za financiranje obveznih nalog 

obĉine je povpreĉna ocena znašala 2,31 (MO=2,19, SVO=2,26, VO=2,78). Frekvenĉne 

porazdelitve kaţejo, da ima 13 obĉin premalo lastnih davĉnih virov, 19 obĉin malo, 17 

obĉin nevtralno in le ena obĉina ima dovolj lastnih davĉnih virov. Znaĉilni povezavi 

med zadostnostjo lastnih davĉnih virov in ekonomsko moĉjo obĉin (tabela 26) 

zasledimo le pri stopnji brezposelnosti, kjer je PKK=-0,346, ki je negativna in pomeni, 

niţja je brezposelnost, veĉ je lastnih davĉnih virov, in IROo, (PKK=-0,339), ki je tudi 

negativna in pomeni, manjši je IROo, veĉ je lastnih davĉnih virov za financiranje 

obveznih nalog obĉine. 

Tabela 26 Korelacije med zadostnostjo lastnih davĉnih virov obĉine in kazalniki 

ekonomske moĉi 

    Pmbp/zap Doh/preb Dvgd/zap St/bps IROo 

Zadostnost 
lastnih davĉnih 
virov obĉine 

PKK*** 0,139 0,132 0,194 -0,346(**) -0,339(*) 

Sig. (2-tailed) 0,313 0,335 0,157 0,01 0,011 

N 55 55 55 55 55 

***Pearsonov korelacijski koeficient 

**Korelacija je znaĉilna pri 0,01 (obojestransko; 2-tailed) 

*Korelacija je znaĉilna pri 0,05 (obojestransko; 2-tailed). 

Skladno s predvidenimi priĉakovanji so kljuĉne ugotovitve tega dela analize, da je 

najpomembnejši vir financiranja obveznih nalog obĉine drţavni proraĉun, kar potrjuje 

dejstvo, da so obĉine še vedno premalo finanĉno samostojne, saj obseg primerne porabe 

obĉin ni skladen z lastnimi prihodki obĉin, zatorej so potrebne finanĉne izravnave, ki jih 

obĉine prejemajo iz drţavnega proraĉuna. Najpomembnejši kazalnik ekonomske moĉi, 

ki vpliva na posamezne vire financiranja, predstavlja dohodnina na prebivalca, ki sicer 

predstavlja najveĉji deleţ v strukturi prihodkov obĉinskih proraĉunov. Na zadostnost 

lastnih davĉnih virov pa najbolj vpliva stopnja brezposelnosti, ki poslediĉno vpliva na 

stopnjo IROo. 

6.4.3 Analiza učinkov financiranja obveznih nalog občine 

S spremembo sistema financiranja v letu 2006 (ZFO-1) je zakonodajalec v letu 

2008 predvidel tudi ukrepe (ZFO-1A), ki naj bi izboljšali uĉinkovitost sistema pri 

financiranju obveznih nalog obĉine. Poleg tega je sistem uvedel tudi nov izraĉun 

primerne porabe, in sicer s spremembo koeficientov za parametre, ki doloĉajo primerno 

porabo. S spremembo koeficientov za izraĉun primerne porabe naj bi se primerneje 

upoštevale posamezne posebnosti obĉin, predvsem glede dolţine lokalnih cest in 

površine obĉine v razmerju med obĉino in drţavo (Drofenik 2007). Namen tega dela 

analize je ugotoviti ustreznost posameznih parametrov za izraĉun primerne porabe ter 

uĉinkovitost posameznih ukrepov za financiranje obveznih nalog obĉine v povezavi s 

posameznimi kazalniki ekonomske moĉi obĉine. Uĉinki so prikazani v povezavi s 
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financiranjem obveznih nalog obĉine z dohodnino in drugimi finanĉnimi viri, parametri, 

ki doloĉajo primerno porabo obĉin, ukrepi za poveĉanje uĉinkov financiranja obveznih 

nalog, in podroĉji, kjer se kaţejo uĉinki financiranja. Obstoj in jakost korelacij med 

uĉinki financiranja obveznih nalog obĉine in ekonomskimi kazalniki sta doloĉena na 

podlagi PKK, pri ĉemer velja, ko je PKK<0,5, gre za šibko korelacijo, in ko je 

PKK>0,5, gre za moĉno korelacijo. 

Pri ocenjevanju uĉinkovitosti pokrivanja obveznih nalog po posameznih podroĉjih s 

prihodki iz dohodnine je ugotovljeno (tabela 27), da obstajata znaĉilni povezavi le na 

podroĉju primarnega zdravstvenega zavarovanja in podroĉju socialnega varstva. 

Povpreĉna ocena uĉinkovitosti pokrivanja nalog na podroĉju primarnega zdravstvenega 

zavarovanja z dohodnino je 3,51 (MO=3,33, SVO=3,37, VO=4,33), na podroĉju 

socialnega varstva pa 3,60 (MO=3,33, SVO=3,68, VO=4,22). Korelacija med 

uĉinkovitostjo pokrivanja nalog na podroĉju primarnega zdravstvenega zavarovanja s 

prihodki iz dohodnine (PKK=0,284) pomeni – višja kot je dohodnina na prebivalca, veĉ 

prihodkov ima obĉina za pokrivanje nalog na podroĉju primarnega zavarovanja. 

Povezava med uĉinkovitostjo pokrivanja nalog s prihodki iz dohodnine na podroĉju 

socialnega varstva (PKK=0,297) prav tako pomeni, da višja dohodnina na prebivalca 

pomeni veĉ prihodkov obĉini za pokrivanje nalog na podroĉju socialnega varstva. 

Zanimiva je tudi povezava med pokrivanjem obveznih nalog s prihodki iz dohodnine na 

prej omenjenih podroĉjih in IROo. Povezanost med primarnim zdravstvenim 

zavarovanjem in IROo (PKK=-0,347) kaţe na negativno korelacijo, kar pomeni, veĉ kot 

je prihodkov iz dohodnine za pokrivanje nalog na podroĉju primarnega zdravstvenega 

zavarovanja, niţji je IROo. Podobno kaţe tudi korelacija med pokrivanjem nalog z 

dohodnino na podroĉju socialnega varstva in IROo, kjer je  

PKK=-0,411, kar prav tako kaţe na negativno korelacijo. 

Tabela 27 Korelacije med uĉinkovitostjo pokrivanja obveznih nalog s prihodki iz 

dohodnine 

  Doh/preb IROo 

Predšolska vzgoja PKK*** -0,024 -0,074 

Sig. (2-tailed) 0,859 0,592 

N 55 55 

Osnovno šolstvo in šport PKK -0,041 -0,061 

Sig. (2-tailed) 0,767 0,657 

N 55 55 

Primarno zdravstveno zavarovanje in zdravstveno 
zavarovanje 

PKK 0,284(*) -0,347(**) 

Sig. (2-tailed) 0,036 0,01 

N 55 55 

Socialno varstvo PKK 0,297(*) -0,411(**) 

Sig. (2-tailed) 0,028 0,002 

N 55 55 
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Tabela 27 – nadaljevanje 

  Doh/preb IROo 

Kultura PKK -0,089 -0,105 

Sig. (2-tailed) 0,518 0,446 

N 55 55 

Zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih sluţb PKK -0,2 0,007 

Sig. (2-tailed) 0,143 0,962 

N 55 55 

Urejanje obĉinske prometne infrastrukture in 
zagotavljanje varnosti prometa na obĉinskih cestah 

PKK -0,211 -0,012 

Sig. (2-tailed) 0,122 0,928 

N 55 55 

Poţarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesreĉami 

PKK -0,186 -0,126 

Sig. (2-tailed) 0,173 0,36 

N 55 55 

Prostorske ureditve obĉinskega pomena, varstvo 
okolja in ohranjanja narave 

PKK -0,113 -0,113 

Sig. (2-tailed) 0,413 0,413 

N 55 55 

Plaĉila stanarin in stanovanjskih stroškov PKK 0,005 -0,03 

Sig. (2-tailed) 0,97 0,826 

N 55 55 

Delovanje obĉinskih organov ter opravljanje 
upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih 
nalog in nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb 

PKK -0,224 -0,038 

Sig. (2-tailed) 0,1 0,782 

N 55 55 

Opravljanje drugih nalog doloĉenih z zakonom PKK -0,03 -0,119 

Sig. (2-tailed) 0,828 0,389 

N 55 55 

*** Pearsonov keoficient korelacije 

**Korelacija je znaĉilna pri 0,01 (obojestransko; 2-tailed). 

* Korelacija je znaĉilna pri 0,05 (obojestransko; 2-tailed). 

Pri ocenjevanju pomembnosti posameznih virov financiranja obveznih nalog obĉine 

za pokrivanje primanjkljaja prihodkov iz dohodnine so najniţjo povpreĉno oceno 2,33 

(MO=2,11, SVO=2,42, VO=2,78) dosegli zasebni viri financiranja, najvišja povpreĉna 

oceno pa je doseţena pri sredstvih iz drţavnega proraĉuna, ki znaša 4,33 (MO=4,41, 

SVO=4,53, VO=3,67). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da so sredstva drţavnega 

proraĉuna za pokrivanje primanjkljaja prihodkov iz dohodnine za 16 obĉin pomemben 

in za 29 obĉin zelo pomemben vir. Med sredstvi drţavnega proraĉuna in dohodnino 

obstaja znaĉilna povezava, saj PKK=-0,314, ki je negativna, pomeni: ĉe imajo obĉine 

manj sredstev iz naslova dohodnine, je deleţ financiranja primanjkljaja iz drţavnega 

proraĉuna veĉji. Drugo najvišjo povpreĉno oceno 4,07 so dosegla sredstva iz obĉinskih 

taks in okoljskih dajatev (MO=3,67, SVO=4,58, VO=4,22). Frekvenĉne porazdelitve 

kaţejo, da so sredstva iz obĉinskih taks in okoljskih dajatev za 19 obĉin pomemben in 

za 22 obĉin zelo pomemben vir financiranja obveznih nalog obĉine za pokrivanje 

primanjkljaja prihodkov iz dohodnine. V tabeli 28 je prikazan pregled povezanosti med 
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primanjkljajem prihodkov iz dohodnine za financiranje obveznih nalog obĉine z 

drugimi viri financiranja.  

Tabela 28 Korelacije med pokrivanjem primanjkljaja prihodkov iz dohodnine za 

financiranje obveznih nalog obĉine z drugimi viri financiranja 

  Doh/preb IROo 

Lastni davĉni viri PKK*** 0,416(**) -0,238 

Sig. (2-tailed) 0,002 0,08 

N 55 55 

Drugi lastni viri PKK 0,387(**) -0,349(**) 

Sig. (2-tailed) 0,004 0,009 

N 55 55 

Odstopljeni viri PKK 0,137 -0,133 

Sig. (2-tailed) 0,32 0,332 

N 55 55 

Obĉinske takse in okoljske dajatve PKK 0,271(*) -0,273(*) 

Sig. (2-tailed) 0,045 0,044 

N 55 55 

Zadolţevanje PKK -0,122 0,041 

Sig. (2-tailed) 0,375 0,767 

N 55 55 

EU skladi PKK -0,162 0,149 

Sig. (2-tailed) 0,238 0,277 

N 55 55 

Dotacije PKK -0,145 0,049 

Sig. (2-tailed) 0,291 0,722 

N 55 55 

Drţavni proraĉun PKK -0,314(*) 0,195 

Sig. (2-tailed) 0,02 0,154 

N 55 55 

Zasebni viri PKK 0,15 -0,174 

Sig. (2-tailed) 0,274 0,203 

N 55 55 

*** Pearsonov koeficient korelacije 

**Korelacija je znaĉilna pri 0,01 (obojestransko; 2-tailed). 

* Korelacija je znaĉilna pri 0,05 (obojestransko; 2-tailed). 

PKK=0,271 kaţe, da obstaja korelacija med sredstvi iz obĉinskih taks in okoljskih 

dajatev ter dohodnino ter odraţa ugotovitev: manjši kot je primanjkljaj iz naslova 

dohodnine, manj sredstev iz naslova obĉinskih taks in okoljskih dajatev obĉina namenja 

za financiranje primanjkljaja. Prav tako opazimo povezavo med sredstvi iz obĉinskih 

taks in okoljskih dajatev ter IROo, ki je negativna (PKK=-0,273) in pomeni: manjša kot 

so sredstva obĉinskih taks in okoljskih dajatev, ki jih obĉina uporablja za financiranje 

primanjkljaja prihodkov iz dohodnine, niţji je IROo. Opazimo tudi korelacijo med 
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lastnimi davĉnimi viri in dohodnino (PKK=0,416), ki pomeni: manjši kot je 

primanjkljaj prihodkov iz dohodnine, manj lastnih davĉnih sredstev obĉina namenja za 

pokrivanje primanjkljaja. Znaĉilna povezava je tudi med drugimi lastnimi viri in 

dohodnino (PKK=0,387), ki pomeni: manjši kot je primanjkljaj prihodkov iz dohodnine, 

manj drugih lastnih virov obĉina nameni za pokrivanje primanjkljaja. Korelacijo 

zasledimo tudi med drugimi lastnimi viri in IROo, (PKK=-0,349), kar pomeni: manjši 

kot je primanjkljaj prihodkov iz dohodnine, ki se pokriva z drugimi lastnimi viri, niţji je 

IROo. 

Pri ocenjevanju ustreznosti parametrov, ki doloĉajo primerno porabo obĉine, je 

najniţjo povpreĉno oceno dosegel parameter Pi, ki znaša 2,87 (MO=3,11, SVO=2,53, 

VO=2,89). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da je parameter Pi za štiri obĉine zelo 

neustrezen, za 15 obĉin neustrezen in za 24 obĉin nevtralen parameter. Najvišjo 

povpreĉno oceno 3,35 (MO=3,26, SVO=3,53, VO=3,22) ima parameter Oi. Frekvenĉne 

porazdelitve kaţejo, da je parameter Oi za 22 obĉin nevtralen in za 18 obĉin pomemben. 

Pri korelacijah med posameznimi parametri in ekonomsko moĉjo obĉin je ugotovljeno, 

da obstaja le korelacija med povpreĉnino (P) in dohodnino na prebivalca (PKK=-0,303), 

ki je negativna in pomeni: niţja kot je dohodnina na prebivalca, višja je povpreĉnina 

(tabela 29), saj je izraĉun povpreĉnine odvisen od višine prihodkov, ki jih obĉina dobi iz 

naslova dohodnine.  

 

Tabela 29 Korelacije med ustreznostjo parametrov za doloĉanje primerne porabe in 

kazalniki ekonomske moĉi 

    Pmbp/zap Doh/preb Dvgd/zap St/bps IROo 

Ci -razmerje med dolţino 
lokalnih cest in javnih poti 
na prebivalca v posamezni 
obĉini in celotno drţavo 

PKK*** 0,117 0,052 0,158 -0,177 0,079 

Sig. (2-
tailed) 

0,393 0,706 0,249 0,195 0,565 

N 55 55 55 55 55 

Pi-razmerje med površino 
posamezne obĉine na 
prebivalca in celotno 
drţavo 

PKK 0,15 0,12 0,171 -0,088 -0,013 

Sig. (2-
tailed) 

0,276 0,382 0,213 0,521 0,927 

N 55 55 55 55 55 

Mi-razmerje med deleţem 
prebivalcev i mlajših od 15 
let v obĉini in celotno 
drţavo 

PKK 0,113 0,016 0,107 -0,01 0,12 

Sig. (2-
tailed) 

0,412 0,909 0,439 0,943 0,383 

N 55 55 55 55 55 

Si-razmerje med deleţem 
prebivalcev starejših od 65 
let v obĉini in celotno 
drţavo 

PKK 0,141 0,046 0,114 0,074 0,056 

Sig. (2-
tailed) 

0,304 0,741 0,407 0,59 0,685 

N 55 55 55 55 55 

P- povpreĉnina PKK -0,075 -0,303(*) -0,174 0,228 0,226 

Sig. (2-
tailed) 

0,588 0,025 0,205 0,094 0,097 

N 55 55 55 55 55 
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Tabela 29 – nadaljevanje 

    Pmbp/zap Doh/preb Dvgd/zap St/bps IROo 

Oi-število prebivalcev s 
stalnim prebivališĉem v 
obĉini 

PKK 0,143 -0,095 0,113 -0,073 0,022 

Sig. (2-
tailed) 

0,299 0,491 0,41 0,596 0,874 

N 55 55 55 55 55 

*** Pearsonov koeficient korelacije 

**Korelacija je znaĉilna pri 0,01 (obojestransko; 2-tailed). 

* Korelacija je znaĉilna pri 0,05 (obojestransko; 2-tailed). 

Pri ocenjevanju ukrepov za poveĉanje uĉinkov financiranja obveznih nalog obĉin je 

najniţjo povpreĉno oceno dosegel ukrep U3, ki znaša 3,36 (MO=3,37, SVO=3,32, 

VO=3,44). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da je za 24 obĉin ta ukrep nevtralen, 17 

obĉin pa ocenjuje, da bo ta ukrep poveĉal uĉinke financiranja obveznih nalog obĉine. 

Korelacije kaţejo (tabela 30), da obstaja povezava med ukrepom U3 in povpreĉno 

meseĉno bruto plaĉo zaposlenih (PKK=-0,380), ki je negativna, kar pomeni: niţja kot je 

povpreĉna meseĉna bruto plaĉa na zaposlenega, višja je svoboda zadolţevanja obĉin. 

Najvišjo povpreĉno oceno je dosegel ukrep U2, ki znaša 3,87 (MO=3,96, SVO=3,79, 

VO=3,78). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da je ta ukrep za 11 obĉin nevtralen, za 23 

obĉin pomemben in za 16 obĉin zelo pomemben.  

Korelacije kaţejo, da obstaja povezava med ukrepom U2 in dodano vrednostjo 

gospodarskih druţb na zaposlenega (PKK=-0,357), ki je negativna, kar pomeni: niţja 

kot je dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega, višje je zagotavljanje 

dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij 

posebnega pomena z upoštevanjem merila razvitosti obĉin. Iz te ugotovitve sledi, da 

obstaja tudi korelacija med ukrepom in IROo (PKK=0,283), kar pomeni višji kot je 

IROo, veĉje je zagotavljanje dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno 

javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena z upoštevanjem merila razvitosti 

obĉin. Pomembne povezave je opaziti tudi med ukrepom U4 in dohodnino na prebivalca 

(PKK=-0,307), dodano vrednostjo gospodarskih druţb na zaposlenega (PKK=-0,292) in 

stopnjo brezposelnosti (PKK=0,268), ki pomenijo: niţja dohodnina na prebivalca in 

niţja dodana vrednost gospodarskih druţb ter višja stopnja brezposelnosti vplivajo na 

izraĉun primernega obsega sredstev za izraĉun primerne porabe.  

Pri ocenjevanju uĉinkov financiranja na gospodarskem podroĉju, kjer gre za 

vzpostavljanje pogojev za gospodarski razvoj v prostoru (prostorsko naĉrtovanje, 

okoljska in prometna infrastruktura obĉine), je najniţjo povpreĉno oceno doseglo 

podroĉje industrijsko-predelovalnih dejavnosti, ki znaša 2,60 (MO=2,30, SVO=2,74, 

VO=3,22). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da se uĉniki financiranja pri 14 obĉinah 

sploh ne kaţejo, 27 obĉin pa je podalo oceno o nevtralnosti. Najvišjo povpreĉno oceno 

uĉinkov financiranja je doseglo podroĉje okoljske in prometne infrastrukture in zanaša 

4,22 (MO=4,19, SVO=4,26, VO=4,22). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da se pri 20 

obĉinah uĉinki kaţejo in da se pri 24 obĉinah uĉinki financiranja zelo kaţejo. Uĉinki 
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financiranja se na podroĉju negospodarstva najmanj kaţejo pri zdravstvenem 

zavarovanju, kjer je doseţena povpreĉna ocena 3,42 (MO=3,30, SVO=3,47, VO=3,67).  

Tabela 30 Korelacije med ukrepi za poveĉanje uĉinkov financiranja obveznih 

nalog in kazalniki ekonomske moĉi 

  Pmbp/zap Doh/preb Dvgd/zap St/bps IROo 

U1: razširjen okvir lastnih 
virov za financiranje obĉine 
(prihodki od 54 % 
dohodnine poveĉane za 
inflacijo, okoljske dajatve) 

PKK*** 0,156 0,032 0,045 0,069 -0,096 

Sig. (2-
tailed) 

0,254 0,815 0,744 0,618 0,486 

N 55 55 55 55 55 

U2: zagotavljanje dodatnih 
sredstev za sofinanciranje 
investicij v lokalno javno 
infrastrukturo in investicij 
posebnega pomena z 
upoštevanjem merila 
razvitosti obĉin 

PKK -0,193 -0,262 -0,357(**) 0,076 0,283(*) 

Sig. (2-
tailed) 

0,157 0,054 0,007 0,582 0,036 

N 55 55 55 55 55 

U3: veĉja svoboda pri 
zadolţevanju in upravljanju 
sredstev in višji prag 
najvišje stopnje 
zadolţenosti 

PKK -0,380(**) -0,193 -0,18 0,129 0,256 

Sig. (2-
tailed) 

0,004 0,158 0,189 0,346 0,06 

N 55 55 55 55 55 

U4: spremenjen izraĉun 
primernega obsega sredstev 
za financiranje primerne 
porabe, ki upošteva število 
prebivalcev v obĉini, 
povpreĉno primerno porabo 
na prebivalca in indeks 
raznolikosti obĉine 

PKK -0,078 -0,307(*) -0,292(*) 0,268(*) 0,172 

Sig. (2-
tailed) 

0,569 0,023 0,03 0,048 0,21 

N 55 55 55 55 55 

U5: doloĉanje povpreĉnine 
z upoštevanjem podatkov o 
tekoĉih odhodkih in tekoĉih 
transferih za izvajanje 
nalog obĉine 

PKK 0,12 -0,043 -0,07 0,08 -0,09 

Sig. (2-
tailed) 

0,382 0,753 0,614 0,564 0,514 

N 55 55 55 55 55 

Pearsonov koeficient korelacije 

**Korelacija je znaĉilna pri 0,01 (obojestransko; 2-tailed). 

* Korelacija je znaĉilna pri 0,05 (obojestransko; 2-tailed). 

Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da so na tem podroĉju za 24 obĉin uĉinki 

financiranja nevtralni in pri 14 obĉinah se uĉinki kaţejo. Najvišjo povpreĉno oceno 

uĉinkov financiranja je doseglo podroĉje osnovnega šolstva in športa, ki znaša 4,18 

(MO=4,11, SVO=4,16, VO=4,44). Frekvenĉne porazdelitve kaţejo, da se uĉinki 

financiranja kaţejo pri 20 obĉinah, 23 obĉin pa je ocenilo, da se uĉinki financiranja zelo 

kaţejo. Korelacije med uĉinki financiranja po posameznih podroĉjih gospodarstva in 

negospodarstva ter kazalniki ekonomske moĉi kaţejo na znaĉilno povezavo (tabela 31) 

na podroĉju storitvenih dejavnosti v povezavi z dohodnino na prebivalca (PKK=0,346), 

kar kaţe na srednje moĉno povezavo, ki pomeni: veĉji kot so uĉinki financiranja na 

podroĉju storitvenih dejavnosti, višja je dohodnina na prebivalca. V nadaljevanju se 
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znaĉilna povezava storitvenih dejavnosti kaţe v povezavi z IROo (PKK=-0,295), kar 

kaţe na šibko negativno povezavo, ki pomeni: veĉji kot se kaţejo uĉinki financiranja na 

podroĉju storitvenih dejavnosti, niţji je IROo. Korelacijo zasledimo še pri uĉinkih 

financiranja kulture in IROo (PKK=-0,269), kar kaţe tudi na šibko negativno povezavo, 

kar pomeni: veĉji kot so uĉinki financiranja na podroĉju kulture, niţji je IROo. 

Pri kazalcih, ki odraţajo ekonomsko moĉ obĉin, so na podlagi izraĉunanih 

povpreĉij vseh obravnavanih obĉin ugotovljene naslednje vrednosti: povpreĉna meseĉna 

bruto plaĉa na zaposlenega znaša 1.143 EUR, dohodnina na prebivalca znaša 4.411 

EUR, dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega je 19.664 EUR, stopnja 

brezposelnosti je 11 %, IROo znaša 96 (MF 2008). Po posameznih skupinah obĉin je na 

podlagi povpreĉij ugotovljeno, da so za naslednje kazalnike ekonomske moĉi obĉin: 

dohodnina na prebivalca, dodana vrednost gospodarskih druţb in IROo, najniţje 

povpreĉne vrednosti v MO in najvišje povpreĉne vrednosti v VO. Pri kazalniku, ki 

odraţa povpreĉno meseĉno bruto plaĉo na zaposlenega, pa ugotavljamo, da je najniţja 

povpreĉna vrednost v SVO, najvišja povpreĉna vrednost pa je doseţena v VO. Pri 

kazalniku, ki kaţe povpreĉno stopnjo brezposelnosti zasledimo, da je najvišja stopnja 

brezposelnosti v MO, najniţjo stopnjo pa imajo v SVO.  

Tabela 31 Korelacije med uĉinki financiranja po posameznih podroĉjih in 

kazalniki ekonomske moĉi 

  Pmbp/zap Doh/preb Dvgd/zap St/bps IROo 

Okoljska in 
prometna 
infrastruktura 

PKK*** 0,086 0,078 -0,114 0,045 -0,087 

Sig. (2-tailed) 0,531 0,573 0,406 0,742 0,527 

N 55 55 55 55 55 

Primarne 
gospodarske 
dejavnosti 
(kmetijstvo, 
ribištvo, 
gozdarstvo) 

PKK 0,128 -0,098 0,008 0,044 -0,139 

Sig. (2-tailed) 0,353 0,476 0,953 0,751 0,312 

N 55 55 55 55 55 

Industrijsko 
predelovalne 
dejavnosti 

PKK 0,047 -0,101 0,051 0,077 -0,235 

Sig. (2-tailed) 0,732 0,463 0,709 0,574 0,084 

N 55 55 55 55 55 

Storitvene 
dejavnosti 

PKK -0,213 0,346(**) 0,156 -0,08 -,295(*) 

Sig. (2-tailed) 0,118 0,01 0,255 0,561 0,029 

N 55 55 55 55 55 

Predšolska vzgoja PKK 0,215 0,179 0,117 -0,085 -0,226 

Sig. (2-tailed) 0,114 0,192 0,393 0,535 0,098 

N 55 55 55 55 55 

Osnovno šolstvo in 
šport 

PKK 0,055 0,121 0,053 -0,039 -0,122 

Sig. (2-tailed) 0,689 0,378 0,699 0,776 0,375 

N 55 55 55 55 55 
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Tabela 31 – nadaljevanje 

  Pmbp/zap Doh/preb Dvgd/zap St/bps IROo 

Zdravstveno 
zavarovanje 

PKK 0,015 0,246 0,116 -0,094 -0,206 

Sig. (2-tailed) 0,912 0,07 0,4 0,495 0,13 

N 55 55 55 55 55 

 Socialno varstvo PKK -0,042 0,106 0,107 -0,061 -0,234 

Sig. (2-tailed) 0,758 0,441 0,437 0,659 0,086 

N 55 55 55 55 55 

 Kultura PKK -0,027 0,214 0,137 -0,015 -,269(*) 

Sig. (2-tailed) 0,843 0,117 0,32 0,912 0,047 

N 55 55 55 55 55 

***Pearsonov koeficient korelacije 

**Korelacija je znaĉilna pri 0,01 (obojestransko; 2-tailed). 

*Korelacija je znaĉilna pri 0,05 (obojestransko; 2-tailed). 

Korelacije med kazalniki ekonomske moĉi obĉin so razvidne iz tabele 32.  

Tabela 32 Korelacije med kazalniki ekonomske moĉi 

  Pmbp/zap Doh/preb Dvgd/zap St/bps IROo 

Pmbp/zap PKK*** 1 0,127 0,631(**) -0,119 -0,223 

 Sig. (2-tailed)   0,355 0 0,385 0,101 

 N 55 55 55 55 55 

Doh/preb PKK 0,127 1 0,483(**) -0,658(**) -0,762(**) 

 Sig. (2-tailed) 0,355   0 0 0 

 N 55 55 55 55 55 

Dvgd/zap PKK 0,631(**) 0,483(**) 1 -0,465(**) -0,507(**) 

 Sig. (2-tailed) 0 0   0 0 

 N 55 55 55 55 55 

St/bps PKK -0,119 -0,658(**) -0,465(**) 1 0,509(**) 

 Sig. (2-tailed) 0,385 0 0   0 

 N 55 55 55 55 55 

IROo PKK -0,223 -0,762(**) -0,507(**) 0,509(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0,101 0 0 0   

 N 55 55 55 55 55 

***Pearsonov koeficient korelacije 

**Korelacija je znaĉilna pri 0,01 (obojestransko; 2-tailed). 

*Korelacija je znaĉilna pri 0,05 (obojestransko; 2-tailed). 

Znaĉilna je povezava med povpreĉno meseĉno bruto plaĉo na zaposlenega in 

dodano vrednostjo gospodarskih druţb na zaposlenega, PKK=0,631 ki pomeni: veĉja 

kot je dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega, višja je povpreĉna meseĉna 

bruto plaĉa na zaposlenega. Naslednje korelacije se kaţejo pri dohodnini na prebivalca 

v povezavi z dodano vrednostjo gospodarskih druţb (PKK=0,483), stopnjo 

brezposelnosti (PKK=-0,658) in IROo (PKK=-0,762), ki pomenijo: višja kot je 
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dohodnina na prebivalca, veĉja je dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega, 

niţja je stopnja brezposelnosti, kar vpliva na niţji IROo. Pri kazalniku dodana vrednost 

gospodarskih druţb na zaposlenega sta znaĉilni povezavi s stopnjo brezposelnosti 

(PKK=-0,465) in IROo (PKK=-0,507), ki pomenita: višja kot je dodana vrednost 

gospodarskih druţb na zaposlenega, niţja je stopnja brezposelnosti in niţji je IROo. 

Kazalnik stopnja brezposelnosti kaţe na korelacijo z IROo (PKK=0,509), kar pomeni, 

višja kot je stopnja brezposelnosti, višji je IROo. 

Kljuĉne ugotovitve analize uĉinkov financiranja obveznih nalog obĉine kaţejo na 

to, da zagotavljanje primarnega zdravstva in socialnega varstva sodi med tiste obvezne 

naloge obĉin, za katere morajo obĉine namenjati vedno veĉ sredstev, predvsem zaradi 

staranja prebivalstva. Ob tem je treba izpostaviti, da veĉ sredstev za te naloge lahko 

namenijo tiste obĉine, ki imajo veĉ prihodkov iz dohodnine, kar je odvisno od stalnega 

prebivališĉa zaposlenih obĉanov. Za pokrivanje primanjkljaja iz dohodnine je najbolj 

pomemben drţavni proraĉun, kar ponovno kaţe na finanĉno odvisnost obĉin in 

premajhno sposobnost ustvarjanja lastnih finanĉnih virov. Glede na spremenjen izraĉun 

primerne porabe je ugotovljeno, da koeficienti posameznih parametrov še vedno niso 

dovolj ustrezni, saj je bil parameter Pi najslabše ocenjen zlasti v tistih obĉinah, ki so po 

površini velike in so redko poseljene, kar pomeni, da so posebnosti obĉin premalo 

upoštevane (podnebje, geografska lega, relief in podobno). Prav tako splošni koeficient, 

ki je v novem izraĉunu primerne porabe zmanjšan z 0,7 na 0,63 (Drofenik 2007), 

negativno vpliva na velike in mestne obĉine, saj se jim na ta naĉin zniţa splošni obseg 

sredstev, ki je upoštevan v izraĉunu primerne porabe. V zvezi z ukrepi, ki so predvideni 

za poveĉanje uĉinkov financiranja obveznih nalog obĉine, velja ugotovitev, da nobeden 

izmed njih ni posebej izpostavljen po svoji uĉinkovitosti, kar pomeni, da ti ukrepi ne 

vplivajo na veĉjo uĉinkovitost financiranja obveznih nalog obĉin. Ugotovitve v zvezi z 

uĉinki financiranja po posameznih podroĉjih pomenijo, da obĉine nimajo posebnega 

vpliva na dejavnosti gospodarskega podroĉja. Izpostaviti pa je treba vpliv storitvenih 

dejavnosti na dohodnino, pri ĉemer lahko sklepamo, da so te dejavnosti bolje plaĉane, 

kar pa se odraţa v višji dohodnini na prebivalca in poslediĉno na niţji IROo obĉine. 

Korelacije med posameznimi kazalniki ekonomske moĉi odraţajo dejstvo, da je 

kazalnik dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega tisti kazalnik, ki sicer ne 

vpliva neposredno na financiranje obveznih nalog obĉine, vpliva pa na tiste kazalnike, 

ki vplivajo na financiranje obveznih nalog, saj dodana vrednosti gospodarskih druţb 

vpliva na povpreĉno bruto plaĉo, od katere je odvisna dohodnina. Dohodnina 

predstavlja najveĉji deleţ prihodkov obĉinskih proraĉunih, zato je od njenega obsega 

odvisno financiranje obveznih nalog obĉine in stopnja IROo.  

Na podlagi dobljenih korelacij med predstavljenimi spremenljivkami in kazalniki 

ekonomske moĉi obĉin ter predvidenimi priĉakovanimi povezanostmi, ki so prikazane 

kot kljuĉne ugotovitve v poglavjih 6.4.2 in 6.4.3, lahko hipotezo H2 potrdim, saj sta 

obstoj in jakost korelacij pokazala, da je financiranje obveznih nalog obĉin odvisno 
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predvsem od ekonomske moĉi obĉin, in sicer od dohodnine na prebivalca ter dodane 

vrednosti gospodarskih druţb na zaposlenega. Najpomembnejši kazalnik ekonomske 

moĉi, ki vpliva na posamezne vire financiranja, predstavlja dohodnina na prebivalca, ki 

predstavlja najveĉji deleţ v strukturi prihodkov obĉinskih proraĉunov. Na zadostnost 

lastnih davĉnih virov pa najbolj vpliva stopnja brezposelnosti, ki poslediĉno vpliva na 

stopnjo IROo. Dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega vpliva na višino 

bruto plaĉe na zaposlenega, od ĉesar je pravzaprav odvisna dohodnina na zaposlenega. 

Skladno s predvidenimi priĉakovanji pa financiranje obveznih nalog ni odvisno od 

parametrov, ki doloĉajo primerno porabo obĉin, ki je v sistemu financiranja obĉin 

namenjena predvsem financiranju obveznih nalog obĉin. Prav tako ukrepi, ki so 

namenjeni poveĉanju uĉinkov financiranja obveznih nalog obĉin, ne izkazujejo 

znaĉilnih povezav s kazalniki ekonomske moĉi obĉin, kar pomeni, da so premalo 

uĉinkoviti za financiranje obveznih nalog obĉine. Na podlagi ugotovljenih jakosti 

korelacij med financiranjem obveznih nalog in kazalniki ekonomske moĉi obĉin ter 

neuĉinkovitostjo parametrov, s pomoĉjo katerih se izraĉunava primerna poraba obĉin, je 

potrjena hipoteza H2, ki je predpostavljala, da je financiranje obveznih nalog odvisno 

od ekonomske moĉi obĉin. 

6.4.4 Metoda glavnih komponent 

Namen tega dela raziskave je s pomoĉjo metode glavnih komponent zmanjšati 

dimenzijo podatkov, ki sem jih analizirala v poglavjih 6.4.1, 6.4.2 in 6.4.3, ter ugotoviti, 

ali obstajajo skupni dejavniki med prouĉevanimi spremenljivkami, ki vplivajo na 

opredelitev najbolj pomembnih obveznih nalog obĉin, razvojnih prioritet, namenskih 

sredstev za izvajanje razvoja, pomembnost in uĉinkovitost finanĉnih virov, s katerimi se 

financirajo obvezne naloge obĉin, ter ustreznost parametrov, ki doloĉajo primerno 

porabo obĉin.  

Glavne komponente so linearna kombinacija vseh prouĉevanih spremenljivk, ki jih 

tolmaĉimo s pomoĉjo matrike uteţi glavnih komponent, ki predstavljajo korelacijske 

koeficiente med glavno komponento in posamezno spremenljivko (Allen in Hubbard 

1986). Namen te metode je tako doloĉiti število spremenljivk, da je z njimi pojasnjen 

ĉim veĉji deleţ celotne variance podatkov, saj dobimo z manjšim številom spremenljivk 

boljši pregled nad podatki kot ob celi mnoţici spremenljivk. Nove spremenljivke so 

urejene od najpomembnejše do najmanj pomembne, kjer pomembnost pomeni, da prva 

glavna komponenta pojasnjuje kar najveĉ razpršenosti osnovnih podatkov. Ker metoda 

glavnih komponent zmanjša razseţnost podatkov, pri tem pa poskuša izgubiti ĉim manj 

informacij, sem za to metodo izbrala tiste spremenljivke, ki so med seboj korelirane do 

te mere, da omogoĉajo zdruţevanje v homogene skupine spremenljivk, ki tvorijo glavne 

komponente. S pomoĉjo metode glavnih komponent sem ugotavljala skupne dejavnike 

med prouĉevanimi spremenljivkami na podlagi podatkov, ki sem jih dobila z 

naslednjimi vprašanji iz anketnega vprašalnika in kazalniki ekonomske moĉi obĉin: 
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 II. Razvojni sklop 

 pomembnost izvajanja obveznih nalog v obĉini glede na posamezna 

podroĉja, 

 pomembnost posameznih razvojnih prioritet v obĉini po podroĉjih, 

 pomembnost namenskih sredstev za izvajanje razvoja v obĉini, 

 ocena razvojnih moţnosti v obĉini po posameznih podroĉjih. 

 III. Finanĉni sklop 

 pomembnost posameznih finanĉnih virov s katerimi se financirajo obvezne 

naloge v obĉini. 

 IV. Uĉinki financiranja obveznih nalog obĉin  

 ustreznost financiranja obveznih nalog obĉin glede na uĉinkovitost 

posameznih parametrov, ki doloĉajo primerno porabo in kazalnike 

ekonomske moĉi obĉin 

Z SPSS programom sem izvedla analizo po metodi glavnih komponent, ki je opcija 

znotraj postopka za faktorsko analizo (Koprivnik in Kogovšek 2006). Postopek je 

namenjen analizi glavnih komponent, po katerem sem izraĉunala deleţ variance, ki jo 

pojasni vsaka komponenta, in komunalitet, ki povedo, kolikšen deleţ variabilnosti 

posamezne spremenljivke je pojasnjen z vsemi zadrţanimi komponentami. Za doloĉitev 

števila glavnih komponent sta morala biti izpolnjena dva pogoja: lastna vrednost 

komponente je veĉja od 1 in deleţ celotne pojasnjene variance glavnih komponent mora 

biti veĉji od 50 %. Za pojasnitev komponent sem uporabila rotacijo, s katero sem 

izraĉunala matriko uteţi glavnih komponent, ki predstavljajo korelacijske koeficiente 

med glavno komponento in posamezno spremenljivko (Pahor 2001). Pri tem sem 

upoštevala, da so za komponento pomembne tiste uteţi, ki so veĉje od 0,5 

spremenljivke, iz ĉesar sledi: veĉja je uteţ med glavno komponento in posamezno 

spremenljivko, bolj ta spremenljivka vpliva na glavno komponento.  

Z metodo glavnih komponent sem najprej ţelela ugotoviti skupne dejavnike med 

prouĉevanimi spremenljivkami, ki vplivajo na opredelitev izvajanja najbolj pomembnih 

obveznih nalog obĉin. Na podlagi spremenljivk, ki sem jih dobila z opredelitvijo 

pomembnosti izvajanja obveznih nalog obĉine (lasten vir 2008), je s prvo glavno 

komponento pojasnjene 42,82 % celotne variabilnosti obravnavanih spremenljivk, s 

tremi pa 66,96 % (tabela 33). V tabeli komunalitet (priloga 23) je razvidno, da je z 

zadrţanimi komponentami najbolj pojasnjena spremenljivka predšolska vzgoja, 

najslabše pa delovanje obĉinskih organov.  
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Tabela 33 Celotna pojasnjena variabilnost pomembnosti izvajanja obveznih nalog 

Kompo-
nenta 

Zaĉetne lastne vrednosti Ekstrakcija vsote kvadratov 

Skupaj 
Deleţ 

variance 
Deleţ celotne 

variance 
Skupaj 

Deleţ 
variance 

Deleţ celotne 
variance 

1 5,138 42,815 42,815 5,138 42,815 42,815 

2 1,794 14,951 57,766 1,794 14,951 57,766 

3 1,103 9,190 66,957 1,103 9,190 66,957 

4 0,939 7,827 74,784       

5 0,691 5,756 80,541       

6 0,521 4,340 84,881       

7 0,427 3,562 88,443       

8 0,387 3,222 91,666       

9 0,337 2,811 94,476       

10 0,290 2,416 96,893       

11 0,211 1,759 98,652       

12 0,162 1,348 100,000       

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 

V prvi glavni komponenti, ki sem jo poimenovala splošne družbene dejavnosti, so 

zastopane spremenljivke, oznaĉene z A, v drugi glavni komponenti so zastopane 

spremenljivke, oznaĉene z B, in sem jo poimenovala javne gospodarske dejavnosti. V 

tretji glavni komponenti, ki sem jo poimenovala vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pa se 

nahajajo spremenljivke, oznaĉene s C (tabela 34).  

Iz tabele 34 je razvidno, da je vrednost uteţi najvišja pri spremenljivki predšolska 

vzgoja, kar pomeni, da ima najveĉji vpliv na komponento vzgojno-izobraţevalne 

dejavnosti in odraţa ugotovitev, da ta komponenta predstavlja najpomembnejše obvezne 

naloge obĉin. 

Tabela 34 Rotirana matrika uteţi glavnih komponent 

 Komponente 

 1 2 3 

A. plaĉila stanarin in stanovanjskih stroškov 0,846     

A. primarno zdravstveno zavarovanje in zdravstveno 
zavarovanje 

0,802     

A. poţarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesreĉami 

0,732     

A. kultura 0,681     

A. socialno varstvo 0,642   0,438 

B. prostorske ureditve obĉinskega pomena, varstvo okolja in 
ohranjanja narave 

  0,780   

B. urejanje obĉinske prometne infrastrukture in zagotavljanje 
varnosti prometa na obĉinskih cestah 

  0,748   
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Tabela 34 – nadaljevanje 

 Komponente 

 1 2 3 

B. delovanje obĉinskih organov ter opravljanje upravnih, 
strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog in nalog v zvezi 
z zagotavljanjem javnih sluţb 

  0,702   

B. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih sluţb   0,675 0,536 

B. opravljanje drugih nalog doloĉenih z zakonom 0,485 0,508   

C. predšolska vzgoja     0,862 

C. osnovno šolstvo in šport 0,447   0,779 

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 

Metoda rotiranja: Varimax – 6 iteracij. 

V nadaljevanju raziskave sem ţelela ugotoviti skupne dejavnike med prouĉevanimi 

spremenljivkami, ki vplivajo na opredelitev pomembnosti posameznih razvojnih 

prioritet. Na podlagi podatkov, ki sem jih pridobila v zvezi z vprašanjem opredelitve 

pomembnosti posameznih razvojnih prioritet obĉin po posameznih podroĉjih (lasten vir 

2008), je s prvo glavno komponento pojasnjene 41,22 % celotne variabilnosti 

obravnavanih spremenljivk, s štirimi pa 68,02 % (tabela 35).  

Tabela 35 Celotna pojasnjena variabilnost pomembnosti posameznih razvojnih 

prioritet  

Kompo-
nenta 

Zaĉetne lastne vrednosti Ekstrakcija vsote kvadratov 

Skupaj 
Deleţ 

variance 
Deleţ celotne 

variance 
Skupaj 

Deleţ 
variance 

Deleţ celotne 
variance 

1 6,596 41,223 41,223 6,596 41,223 41,223 

2 1,620 10,123 51,346 1,620 10,123 51,346 

3 1,397 8,731 60,077 1,397 8,731 60,077 

4 1,271 7,944 68,021 1,271 7,944 68,021 

5 0,985 6,154 74,175       

6 0,683 4,267 78,443       

7 0,660 4,122 82,565       

8 0,584 3,648 86,212       

9 0,415 2,593 88,805       

10 0,360 2,252 91,057       

11 0,339 2,119 93,177       

12 0,283 1,772 94,948       

13 0,257 1,606 96,555       

14 0,236 1,476 98,031       

15 0,194 1,210 99,241       

16 0,121 0,759 100,000       

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 
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V tabeli komunalitet (priloga 24) je razvidno, da je z zadrţanimi komponentami 

najbolj pojasnjena spremenljivka spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, najslabše 

pa razvoj ribištva. 

V prvi glavni komponenti, ki sem jo poimenovala trajnostni razvoj, so zastopane 

spremenljivke oznaĉene z A, v drugi glavni komponenti, ki sem jo poimenovala razvoj 

človeških virov, so zastopane spremenljivke oznaĉene z B, v tretji glavni komponenti, ki 

sem jo poimenovala regionalni razvoj, so zastopane spremenljivke oznaĉene s C, in v 

ĉetrti glavni komponenti, ki sem jo poimenovala okoljska in prometna infrastruktura, so 

zastopane spremenljivke oznaĉene s ĉrko D (tabela 36). 

Tabela 36 Rotirana matrika uteţi glavnih komponent 

 Komponente 

 1 2 3 4 

A. trajnostna raba energije 0,793       

A. obnovljivi viri in naravne danosti 0,723       

A. razvoj podeţelja 0,693       

A. razvoj ribištva 0,690       

A. teritorialno sodelovanje 0,496       

B. spodbujanje zaposljivosti in iskalcev dela neaktivnih   0,833     

B. spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 0,418 0,759     

B. razvoj ĉloveških virov in vseţivljenjskega uĉenja   0,623   0,564 

B. enakost moţnosti in spodbujanje socialne 
vkljuĉenosti 

  0,622   0,471 

B. konkurenĉnost podjetij in raziskovalna odliĉnost   0,620 0,419   

C. razvoj regij     0,806   

C. povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 0,408   0,745   

C. gospodarsko-razvojna infrastruktura     0,649   

D. prometna infrastruktura       0,844 

D. varstvo okolja 0,453     0,585 

D: institucionalna in administrativna usposobljenost   0,422 0,408 0,538 

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 

Metoda rotiranja: Varimax – 7 iteracij. 

Iz tabele 36 je razvidno, da je najvišja vrednost uteţi pri spremenljivki prometna 

infrastruktura, kar pomeni, da ima najveĉji vpliv na komponento okoljska in prometna 

infrastruktura in odraţa ugotovitev, da ta komponenta predstavlja podroĉje 

najpomembnejših razvojnih prioritet obĉin. 

V nadaljevanju sem ugotavljala skupne dejavnike med prouĉevanimi 

spremenljivkami, ki vplivajo na opredelitev pomembnosti namenskih sredstev za 

izvajanje razvojnih nalog obĉine. Na podlagi podatkov, ki sem jih pridobila v zvezi z 

vprašanjem, katera namenska sredstva so najbolj pomembna za izvajanje razvoja v 

obĉini (lasten vir 2008), je s prvo glavno komponento pojasnjenih 46,21 % celotne 
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variabilnosti obravnavanih spremenljivk, z dvema pa 61,28 % (tabela 37). V tabeli 

komunalitet (priloga 25) je razvidno, da je z zadrţanimi komponentami najbolj 

pojasnjena spremenljivka proraĉunski sklad (RS in EU), najslabše pa drugi prihodki za 

investicije. 

Tabela 37 Celotna pojasnjena variabilnost pomembnosti namenskih sredstev za 

izvajanje razvoja v obĉini 

Kompo-
nenta 

Zaĉetne lastne vrednosti Ekstrakcija vsote kvadratov 

Skupaj 
Deleţ 

variance 
Deleţ celotne 

variance 
Skupaj 

Deleţ 
variance 

Deleţ celotne 
variance 

1 3,235 46,211 46,211 3,235 46,211 46,211 

2 1,055 15,069 61,281 1,055 15,069 61,281 

3 0,807 11,535 72,816       

4 0,703 10,049 82,865       

5 0,484 6,910 89,775       

6 0,386 5,511 95,286       

7 0,330 4,714 100,000       

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent 

V prvi glavni komponenti, ki sem jo poimenovala davčni in nedavčni prihodki, so 

zastopane spremenljivke oznaĉene z A, v drugi glavni komponenti, ki sem jo 

poimenovala proračunska sredstva, so zastopane spremenljivke oznaĉene z B (tabela 

38). 

Tabela 38 Rotirana matrika uteţi glavnih komponent 

 
Komponenti 

1 2 

A. prispevki obĉanov 0,790   

A. donacije 0,781   

A. prihodki od lastne dejavnosti 0,749   

A. kapitalski prihodki 0,699   

A. obĉinske takse in okoljske dajatve 0,695   

A. drugi prihodki za investicije 0,683   

B. proraĉunski sklad (RS in EU)   0,937 

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 

Metoda rotiranja: Varimax – 3 iteracije. 

Najvišja vrednost uteţi je zaznana pri spremenljivki proraĉunski sklad (tabela 38), 

kar pomeni, da ima najveĉji vpliv na komponento proraĉunska sredstva in odraţa 

ugotovitev, da ta komponenta predstavlja najpomembnejše namensko sredstvo za 

izvajanje razvoja v obĉinah.  
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V nadaljevanju raziskave sem ugotavljala skupne dejavnike med prouĉevanimi 

spremenljivkami, ki vplivajo na pomembnost razvojnih moţnosti po posameznih 

podroĉjih obveznih nalog obĉine. Na podlagi podatkov, ki sem jih pridobila v zvezi z 

ocenjevanjem razvojnih moţnosti po posameznih podroĉjih, je s prvo glavno 

komponento pojasnjenih 36,01 % celotne variabilnosti obravnavanih spremenljivk, s 

šestimi pa 71,55 % (tabela 39). V tabeli komunalitet (priloga 26) je razvidno, da je z 

zadrţanimi komponentami najbolj pojasnjena spremenljivka primarne gospodarske 

dejavnosti, najslabše pa mednarodno sodelovanje. 

Tabela 39 Celotna pojasnjena variabilnost razvojnih moţnosti v obĉini po 

posameznih podroĉjih  

Kompo-
nenta 

Zaĉetne lastne vrednosti Ekstrakcija vsote kvadratov 

Skupaj 
Deleţ 

variance 
Deleţ celotne 

variance 
Skupaj 

Deleţ 
variance 

Deleţ celotne 
variance 

1 7,561 36,007 36,007 7,561 36,007 36,007 

2 2,115 10,071 46,079 2,115 10,071 46,079 

3 1,868 8,894 54,972 1,868 8,894 54,972 

4 1,229 5,853 60,825 1,229 5,853 60,825 

5 1,175 5,595 66,420 1,175 5,595 66,420 

6 1,076 5,126 71,546 1,076 5,126 71,546 

7 0,971 4,623 76,169       

8 0,838 3,992 80,161       

9 0,788 3,752 83,913       

10 0,600 2,856 86,769       

11 0,483 2,298 89,066       

12 0,438 2,086 91,152       

13 0,410 1,951 93,104       

14 0,274 1,306 94,409       

15 0,265 1,263 95,672       

16 0,252 1,199 96,870       

17 0,187 0,890 97,760       

18 0,167 0,794 98,554       

19 0,139 0,664 99,218       

20 0,107 0,510 99,728       

21 0,057 0,272 100,000       

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 

V prvi glavni komponenti, ki sem jo poimenovala področje komunalnih dejavnosti, 

so zastopane spremenljivke oznaĉene z A, v drugi glavni komponenti, ki sem jo 

poimenovala varstvo okolja, so zastopane spremenljivke oznaĉene z B, v tretji glavni 
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komponenti, ki sem jo poimenovala področje drugih javnih potreb in mednarodno 

sodelovanje, so zastopane spremenljivke oznaĉene s C, v ĉetrti glavni komponenti, ki 

sem jo poimenovala splošne družbene dejavnosti, so zastopane spremenljivke oznaĉene 

s ĉrko D, v peti glavni komponenti, ki sem jo poimenovala javne gospodarske 

dejavnosti, so zastopane spremenljivke oznaĉene z E, in v šesti glavni komponenti, ki 

sem jo poimenovala gospodarske dejavnosti, so zastopane spremenljivke oznaĉene z F 

(tabela 40). 

Tabela 40 Rotirana matrika uteţi glavnih komponent 

 Komponente 

 1 2 3 4 5 6 

A. oskrba s toplotno energijo, varĉevanje z 
energijo, obnovljivi viri energije 

0,772           

A. storitvene dejavnosti (turizem, 
banĉništvo, zavarovalništvo, transport) 

0,719           

A. javne površine 0,698       0,458   

A. cestno gospodarstvo 0,677           

A. urejanje prometa 0,582 0,563         

A. kulturna in naravna dedišĉina 0,552     0,540     

B. ĉišĉenje in odvajanje odpadnih voda   0,851         

B. oskrba s pitno vodo   0,769         

B. ravnanje z odpadki   0,751         

B. varstvo okolja in urejanje prostora 0,520 0,657         

B. šport   0,413         

C. varstvo pred naravnimi nesreĉami     0,816       

C. civilna zašĉita in reševanje     0,762       

C. mednarodno sodelovanje     0,626       

C. primarne gospodarske dejavnosti 
(kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo) 

    0,619     0,437 

D. izobraţevanje in predšolska vzgoja       0,802     

D. socialno in zdravstveno varstvo       0,663     

E. gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi 
prostori 

        0,681   

E. javna razsvetljava         0,641   

F. industrijsko-predelovalne dejavnosti           0,873 

F. plinovodno omreţje           0,601 

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 

Metoda rotiranja: Varimax – 9 iteracij. 

Najvišja vrednost uteţi je zaznana pri spremenljivki industrijsko-predelovalne 

dejavnosti (tabela 40), kar pomeni, da ima najveĉji vpliv na komponento gospodarske 

dejavnosti in odraţa ugotovitev, da ta komponenta predstavlja najveĉje razvojne 

moţnosti obĉin. 
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V nadaljevanju raziskave sem ugotavljala skupne dejavnike med prouĉevanimi 

spremenljivkami, ki vplivajo na pomembnost posameznih finanĉnih virov, s katerimi se 

financirajo obvezne naloge v obĉinah. Iz podatkov, ki sem jih pridobila v zvezi s 

pomembnostjo posameznih finanĉnih virov, s katerimi se financirajo obvezne naloge 

(lasten vir 2008), je s prvo glavno komponento pojasnjenih 32,72 % celotne 

variabilnosti obravnavanih spremenljivk, s tremi pa 71,00 % (tabela 41). V tabeli 

komunalitet (priloga 27) je razvidno, je z zadrţanimi komponentami najbolj pojasnjena 

spremenljivka drugi lastni viri, najslabše pa zadolţevanje. 

Tabela 41 Celotna pojasnjena variabilnost pomembnosti finanĉnih virov za 

financiranje obveznih nalog obĉine 

Kompo-
nenta 

Zaĉetne lastne vrednosti Ekstrakcija vsote kvadratov 

Skupaj 
Deleţ 

variance 
Deleţ celotne 

variance 
Skupaj 

Deleţ 
variance 

Deleţ celotne 
variance 

1 2,945 32,721 32,721 2,945 32,721 32,721 

2 1,798 19,976 52,697 1,798 19,976 52,697 

3 1,647 18,301 70,998 1,647 18,301 70,998 

4 0,692 7,691 78,688       

5 0,617 6,858 85,547       

6 0,510 5,665 91,212       

7 0,311 3,454 94,666       

8 0,275 3,053 97,719       

9 0,205 2,281 100,000       

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 

V prvi glavni komponenti, ki sem jo poimenovala davčni viri, so zastopane 

spremenljivke oznaĉene z A, v drugi glavni komponenti, ki sem jo poimenovala 

dotacije in zadolževanje, so zastopane spremenljivke oznaĉene z B in v tretji glavni 

komponenti, ki sem jo poimenovala proračunska sredstva, so zastopane spremenljivke 

oznaĉene s C (tabela 42). 

Tabela 42 Rotirana matrika uteţi glavnih komponent 

 
Komponente 

1 2 3 

A. drugi lastni viri 0,853     

A. lastni davĉni viri 0,803     

A. obĉinske takse in okoljske dajatve 0,778     

A. odstopljeni viri 0,624   0,405 

B. dotacije   0,845   
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Tabela 42 – nadaljevanje 

 
Komponente 

1 2 3 

B. zasebni viri   0,804   

B. zadolţevanje   0,643   

C. drţavni proraĉun     0,857 

C. EU skladi     0,819 

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 

Metoda rotiranja: Varimax – 4 iteracije. 

Najvišja vrednost uteţi je zaznana pri spremenljivki drţavni proraĉun (tabela 42) 

kar pomeni, da ima najveĉji vpliv na komponento proraĉunska sredstva in odraţa 

ugotovitev, da ta komponenta predstavlja najpomembnejši finanĉni vir, s katerim se 

financirajo obvezne naloge obĉin.  

Metodo glavnih komponent sem zakljuĉila s prikazom ustreznosti financiranja 

obveznih nalog obĉin glede na uĉinkovitost posameznih parametrov, ki doloĉajo 

primerno porabo, in glede na kazalnike ekonomske moĉi obĉin, pri ĉemer sem 

ugotavljala skupne dejavnike med prouĉevanimi spremenljivkami, ki vplivajo na 

financiranje obveznih nalog. Za spremenljivke, ki odraţajo financiranje obveznih nalog, 

sem uporabila parametre, ki doloĉajo primerno porabo obĉin. Spremenljivke, ki 

odraţajo ekonomsko moĉ, so enake, kot v poglavjih 6.4.2 in 6.4.3. Iz podatkov, ki sem 

jih pridobila v zvezi z ustreznostjo parametrov oziroma njihovih koeficientov, ki 

doloĉajo primerno porabo obĉin in kazalnikov ekonomske moĉi obĉin, je s prvo glavno 

komponento pojasnjenih 30,26 % celotne variabilnosti obravnavanih spremenljivk, s 

tremi pa 67,69 % (tabela 43).  

Tabela 43 Celotna pojasnjena variabilnost financiranja obveznih nalog obĉin v 

odvisnosti od ekonomske moĉi obĉin 

Kompo-
nenta 

Zaĉetne lastne vrednosti Ekstrakcija vsote kvadratov 

Skupaj 
Deleţ 

variance 
Deleţ celotne 

variance 
Skupaj 

Deleţ 
variance 

Deleţ celotne 
variance 

1 3,328 30,257 30,257 3,328 30,257 30,257 

2 2,970 26,997 57,253 2,970 26,997 57,253 

3 1,148 10,435 67,688 1,148 10,435 67,688 

4 0,941 8,552 76,240       

5 0,749 6,805 83,046       

6 0,641 5,831 88,877       

7 0,414 3,766 92,643       

8 0,261 2,375 95,018       

9 0,232 2,111 97,129       



Raziskava vpliva ekonomske moči občin na financiranje obveznih nalog občine  

105 

Tabela 43 – nadaljevanje 

Kompo-
nenta 

Zaĉetne lastne vrednosti Ekstrakcija vsote kvadratov 

Skupaj 
Deleţ 

variance 
Deleţ celotne 

variance 
Skupaj 

Deleţ 
variance 

Deleţ celotne 
variance 

10 0,178 1,619 98,748       

11 0,138 1,252 100,000       

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 

V tabeli komunalitet (priloga 28) je razvidno, da je z zadrţanimi komponentami 

najbolj pojasnjena spremenljivka pmbp/zap, najslabše pa spremenljivka Oi.  

V prvi glavni komponenti, ki sem jo poimenovala primerna poraba, so zastopane 

spremenljivke oznaĉene z A, v drugi glavni komponenti, ki sem jo poimenovala 

parameter ogroženosti, so zastopane spremenljivke oznaĉene z B, v tretji glavni 

komponenti, ki sem jo poimenovala parameter ekonomske moči prebivalcev in 

gospodarske razvitosti, so zastopane spremenljivke oznaĉene s C (tabela 44). 

Tabela 44 Rotirana matrika uteţi glavnih komponent 

 

Komponente 

1 2 3 

A. Ci – razmerje med dolţino lokalnih cest in 
javnih poti na prebivalca v posamezni obĉini in 
celotno drţavo 

0,797     

A. Si – razmerje med deleţem prebivalcev 
starejših od 65 let v obĉini in celotno drţavo 

0,797     

A. Pi – razmerje med površino posamezne obĉine 
na prebivalca in celotno drţavo 

0,773     

A. Mi – razmerje med deleţem prebivalcev i 
mlajših od 15 let v obĉini in celotno drţavo 

0,767     

A. Oi – število prebivalcev s stalnim 
prebivališĉem v obĉini 

0,653     

A. P – povpreĉnina 0,587     

B. Doh/preb    -0,921   

B. St/bps   0,831   

B. IROo   0,809   

C. Pmbp/zap     0,919 

C. Dvgd/zap   -0,516 0,732 

Metoda ekstrakcije: analiza metode glavnih komponent. 

Metoda rotiranja: Varimax – 5 iteracij. 

Najvišja vrednost uteţi je zaznana pri spremenljivki Pmbp/zap (tabela 44), kar 

pomeni, da ima najveĉji vpliv na komponento parameter ekonomske moĉi prebivalcev 

in gospodarske razvitosti in odraţa ugotovitev, da ta komponenta predstavlja najveĉjo 

ustreznost financiranja obveznih nalog obĉin glede na uĉinkovitost posameznih 

parametrov, ki doloĉajo primerno porabo, in glede na kazalnike ekonomske moĉi obĉin. 
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Skladno z ugotovitvami, ki sem jih dobila s pomoĉjo metode glavnih komponent, in 

ugotovitev, s katerimi sem potrdila hipotezi H1 in H2 (poglavji 6.4.1, 6.4.2 in 6.4.3), 

lahko sprejmemo sklep, da med obĉinami glede na velikost, merjeno s številom 

prebivalcev, obstajajo razlike, kar pojasni tudi prva komponenta, ki vsebuje 

spremenljivke, ki pojasnijo najveĉji deleţ variance med odgovori razliĉnih skupin 

obĉin, vsaka naslednja glavna komponenta pa najveĉji moţni deleţ preostale 

variabilnosti. Na dejavnike, po katerih so si obĉine najbolj razliĉne, vplivajo 

spremenljivke, ki doloĉajo splošne druţbene dejavnosti, trajnostni razvoj, davĉne in 

nedavĉne prihodke, komunalne dejavnosti, davĉne vire in primerno porabo. S pomoĉjo 

ostalih komponent in ob upoštevanju vrednosti uteţi pri posameznih spremenljivkah, pa 

sem prišla do podobnih ugotovitev, na podlagi katerih sem ţe potrdila obe, v nalogi 

postavljeni hipotezi, saj je kljuĉna ugotovitev tega dela raziskave, da na skupne 

dejavnike med prouĉevanimi spremenljivkami, ki opredeljujejo najbolj pomembne 

obvezne naloge obĉin, razvojne prioritete, namenska sredstva za izvajanje razvoja, 

pomembnost in uĉinkovitost finanĉnih virov, s katerimi se financirajo obvezne naloge 

obĉin, ter ustreznost parametrov, ki doloĉajo primerno porabo obĉin, najbolj vplivajo 

spremenljivke: predšolska vzgoja, prometna infrastruktura, proraĉunski sklad, 

industrijsko-predelovalne dejavnosti, drţavni proraĉun in kazalnik Pmbp/zap.  
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7 UGOTOVITVE, OMEJITVE IN MOŢNOSTI ZA NADALJNJE 

RAZISKOVANJE 

Uresniĉevanje lokalne samouprave je kompleksen druţbeni, politiĉni, pravni in 

upravni proces, ki se v prvi vrsti nanaša na delitev posameznih pristojnosti med drţavno 

in lokalno ravnjo, zato mora biti financiranje obĉin usklajeno z naĉelom sorazmernosti 

sredstev s pristojnostmi oziroma nalogami obĉine. Finanĉni sistem obĉin je uĉinkovit 

takrat, kadar lahko zagotovi dovolj razliĉnih in vsebinsko ustreznih davĉnih in 

nedavĉnih virov za opravljanje obveznih nalog obĉine – le tak sistem bo obĉinam 

omogoĉal finanĉno avtonomijo in zmanjševal odvisnost financiranja obveznih nalog iz 

drţavnega proraĉuna. Obseg finanĉnih sredstev za potrebe izvajanja nalog obĉin je 

odvisen od pomembnosti lokalne samouprave v posamezni drţavi, saj veĉja 

avtonomnost lokalnih samouprav zahteva veĉji obseg finanĉnih sredstev. Predpogoj za 

doseganje veĉje avtonomnosti lokalne samouprave pa je upoštevanje naĉel lokalne 

samouprave, finanĉne avtonomije, koneksitete ter naĉel enakosti in subsidiarnosti.  

Vstop v EU je Sloveniji omogoĉil, da je zaradi svoje manjše razvitosti upraviĉena 

do ĉrpanja finanĉnih sredstev kohezijske politike EU iz skupnega proraĉuna EU. Teh 

sredstev pa Slovenija ne prejema avtomatiĉno, saj je višina odobrenih in prejetih 

sredstev odvisna od kakovosti pripravljenih programov in ustreznosti prijavljenih 

projektov, ki so del izvedbenih dokumentov regionalne politike Slovenije in regionalne 

politike EU. Slovenija se pri ĉrpanju sredstev iz kohezijske politike EU sreĉuje s 

teţavami, ker še vedno nima regij, temveĉ številne majhne, veĉinoma finanĉno šibke 

obĉine, in regionalna središĉa, katerih razvoj je veĉinoma financiran s sredstvi iz 

drţavnega proraĉuna. To je tudi razlog, da obĉine ne morejo bistveno vplivati na 

skladnejši regionalni oziroma gospodarski razvoj, saj kohezijska politika EU daje 

prednost veĉjim, regionalno usmerjenim projektom. Veĉinoma so obĉine v Sloveniji 

tudi kot gospodarske enote premajhne, zato bi vlogo pospeševanja razvoja morale 

prevzeti regije, kar je tudi najbolj uĉinkovit naĉin za razvoj obĉin na regionalni ravni, ki 

bi se odrazil v zmanjševanje regionalnih razlik v celotni drţavi.  

Stopnjo razvitosti posamezne obĉine doloĉa IROo, ki je relativni kazalnik razvitosti 

obĉine na podlagi razvitosti, ogroţenosti in razvojnih moţnosti obĉine. Višja stopnja 

razvitosti omogoĉa obĉinam veĉje prihodke, s katerimi lahko financirajo veĉji obseg in 

višjo kakovost javnih dobrin in storitev, ki nudijo ugodnejše bivalne pogoje ljudem kot 

tudi boljše pogoje za ustanavljanje novih podjetij, ki omogoĉajo nadaljnji razvoj obĉine. 

Kazalniki za izraĉun IROo so dodana vrednost na zaposlenega, ki kaţe produktivnost 

dela gospodarskih druţb v obĉini, osnova za dohodnino na prebivalca je kazalnik, ki 

temelji na vseh obdavĉljivih dohodkih prebivalstva in kaţe ekonomsko moĉ 

prebivalstva, ne pa tudi ekonomske moĉi gospodarstva, kazalnik delovna mesta na 

delovno aktivno prebivalstvo odraţa podatke o (formalno) registriranem delovno 

aktivnem prebivalstvu po kraju dela in po kraju bivanja, kazalnik indeks staranja 

prebivalstva kaţe razmerje med starim in mladim prebivalstvom, stopnja brezposelnosti 
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je definirana kot odstotni deleţ brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu, pri ĉemer 

tvori aktivno prebivalstvo število delovno aktivnih in število brezposelnih, stopnja 

registrirane zaposlenosti kaţe razmerje med registriranimi delovno aktivnimi prebivalci 

in delovno sposobnimi prebivalci, deleţ Nature 2000 odraţa deleţ varstvenih obmoĉij v 

drţavah ĉlanicah EU. Sledijo še kazalniki, ki kaţejo deleţ prebivalstva, prikljuĉenega na 

javno kanalizacijo, poseljenost obmoĉja, ki ponazarja redkost poseljenosti na ravni 

obĉine v okviru posamezne regije, ter kazalnik, ki odraţa deleţ enot kulturne dedišĉine 

in kulturnih spomenikov. 

Od ekonomske moĉi obĉin je odvisno tudi financiranje obveznih nalog obĉine, 

kamor se prištevajo vse tiste naloge, ki so nujno potrebne za ţivljenje ljudi v lokalni 

skupnosti in jih obĉine zagotavljajo z izvajanjem javnih sluţb. Obvezne naloge obĉin so 

zlasti oskrba z elektriko, plinom, vodo, urejanje prostora, varstvo okolja, zagotavljanje 

komunalne in druge javne infrastrukture, odvoz smeti, javni prevoz, telekomunikacije, 

osnovno šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, šport, poţarno varstvo in podobno. 

V uvodnem delu teoretiĉnega dela magistrske naloge sta bili s pomoĉjo preuĉene 

literature postavljeni dve hipotezi, ki sta bili na podlagi rezultatov iz anketnega 

vprašalnika in kazalnikov ekonomske moĉi obĉin preverjeni s pomoĉjo multivariatne 

analize in metode glavnih komponent. Prva raziskovalna hipoteza je bila preverjena z 

uporabo podatkov, ki se nanašajo na velikost obĉin, merjene s številom prebivalcev in 

njihovim vplivom na opravljanje obveznih nalog, in razvoj obĉine. Druga raziskovalna 

hipoteza je bila preverjena na podlagi podatkov o financiranju obveznih nalog obĉine in 

uĉinkov financiranja v odvisnosti od ekonomske moĉi obĉin.  

Izhodišĉe raziskave je predstavljalo preverjanje veljavnosti niĉelne hipoteze z 

namenom ugotavljanja razlik med skupinami obĉin, v katerih so obĉine razvršĉene 

glede na velikost, merjeno s številom prebivalcev. Pri tem je bila z F statistiko 

preverjena veljavnost niĉelne hipoteze ob predpostavki, da velikost obĉine ne vpliva na 

opravljanje njenih obveznih nalog in na razvoj obĉine. Na podlagi izvedenega preizkusa 

domneve o enakosti aritmetiĉnih sredin za neodvisne skupine je bila niĉelna hipoteza 

zavrnjena na podlagi rezultatov, ki kaţejo, da so variance med posameznimi skupinami 

obĉin za nekatere spremenljivke po posameznih podroĉjih razliĉne. 

Hipoteza H1 je bila na podlagi predvidenih priĉakovanj potrjena, ker so se kot 

najpomembnejše obvezne naloge obĉin na podlagi izraĉunanih statistiĉnih povpreĉij in 

analize variance (ANOVA) izkazala podroĉja osnovnega šolstva in športa, prometne 

infrastrukture in varstva okolja. Prav tako sta se kot najpomembnejši razvojni prioriteti 

pokazali podroĉji okoljske in prometne infrastrukture, ki sta obenem tudi podroĉji, kjer 

obĉine vidijo najveĉ razvojnih moţnosti. Pri nekaterih spremenljivkah zaradi majhnosti 

skupine ali premajhnih razlik povpreĉnih ocen po skupinah teh razlik ni bilo mogoĉe 

izpostaviti. Skladno s postavljeno hipotezo H1 lahko povzamemo, da je skupina MO pri 

veĉini obveznih nalog in razvoja dosegla najniţje povpreĉne vrednosti, skupina VO pa 

najvišje, saj so se tudi razlike najveĉkrat pokazale prav med MO in VO, kar tudi 
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potrjuje hipotezo H1, da velikost obĉine, merjena s številom prebivalcev, vpliva na 

opravljanje obveznih nalog obĉine. Pri hipotezi H1 je bila predpostavljena tudi veĉja 

povezanost med skupinami obĉin in tistimi obveznimi nalogami, ki so opredeljene kot 

najpomembnejše obvezne naloge obĉin in zato tudi vplivajo na razvoj obĉine. Ĉeprav so 

razlike med posameznimi skupinami majhne, pa so statistiĉno dovolj znaĉilne za 

potrditev hipoteze H1, ki predpostavlja, da velikost obĉine, merjena s številom 

prebivalcev, vpliva na opravljanje obveznih nalog obĉine in na njen razvoj. 

Za izvajanje obveznih nalog obĉine je potreben ustrezen obseg finanĉnih sredstev, 

ki je doloĉen s primerno porabo. Primerna poraba obĉine je primeren obseg finanĉnih 

sredstev, ki jih obĉina potrebuje za izvajanje obveznih nalog. V raziskavi je 

ugotovljeno, da precej obĉin od drţave še vedno prejema finanĉno izravnavo, saj od 55 

obĉin, ki so sodelovale v raziskavi, prejema finanĉno izravnavo 25 obĉin. 

Hipoteza H2 je bila potrjena v skladu s predvidenimi priĉakovanimi povezanostmi 

na podlagi dobljenih korelacij med predstavljenimi spremenljivkami in kazalniki 

ekonomske moĉi obĉin. Pri tem je bilo skladno s predvidenimi priĉakovanji 

ugotovljeno, da je najpomembnejši vir financiranja obveznih nalog obĉine drţavni 

proraĉun, kar pomeni, da so obĉine še vedno premalo finanĉno samostojne, saj obseg 

primerne porabe obĉin ni skladen z lastnimi prihodki obĉin, zaradi ĉesar so potrebne 

finanĉne izravnave, ki jih obĉine prejemajo iz drţavnega proraĉuna. Najpomembnejši 

kazalnik ekonomske moĉi, ki vpliva na posamezne vire financiranja, predstavlja 

dohodnina na prebivalca, ki sicer predstavlja najveĉji deleţ v strukturi prihodkov 

obĉinskih proraĉunov (Ĉok et al. 2002). Na zadostnost lastnih davĉnih virov pa najbolj 

vpliva stopnja brezposelnosti, ki poslediĉno vpliva na stopnjo IROo. Obstoj in jakost 

korelacij sta pokazala, da je financiranje obveznih nalog obĉin odvisno predvsem od 

ekonomske moĉi obĉin, in sicer od dohodnine na prebivalca ter dodane vrednosti 

gospodarskih druţb na zaposlenega, saj je najpomembnejši kazalnik ekonomske moĉi, 

ki vpliva na posamezne vire financiranja, dohodnina na prebivalca, ki pa je odvisna od 

povpreĉne meseĉne bruto plaĉe na zaposlenega. Dodana vrednost gospodarskih druţb 

na zaposlenega vpliva na višino bruto plaĉe na zaposlenega, od ĉesar je odvisna 

dohodnina na zaposlenega. Skladno s predvidenimi priĉakovanji financiranje obveznih 

nalog ni odvisno od parametrov, ki doloĉajo primerno porabo obĉin, ki je v sistemu 

financiranja obĉin namenjena predvsem financiranju obveznih nalog obĉin. Prav tako 

ukrepi, ki so namenjeni poveĉanju uĉinkov financiranja obveznih nalog obĉin, ne 

izkazujejo znaĉilnih povezav s kazalniki ekonomske moĉi obĉin, kar pomeni, da so 

premalo uĉinkoviti za financiranje obveznih nalog obĉine. Na podlagi ugotovljenih 

jakosti korelacij med financiranjem obveznih nalog in kazalniki ekonomske moĉi obĉin 

ter neuĉinkovitostjo parametrov, s pomoĉjo katerih se izraĉunava primerna poraba 

obĉin, je bila potrjena hipoteza H2, ki je predpostavljala, da je financiranje obveznih 

nalog odvisno od ekonomske moĉi obĉin. 
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V zakljuĉnem delu raziskave je bila s pomoĉjo metode glavnih komponent 

prikazana povezanost dejavnikov, ki vplivajo na financiranje obveznih nalog obĉin, in 

morebitna razliĉnost med njimi. Prikazane so tudi ugotovitve, ali obstajajo kakšni 

skupni dejavniki med prouĉevanimi spremenljivkami, ki vplivajo na opredelitev najbolj 

pomembnih obveznih nalog obĉin, razvojnih prioritet, namenskih sredstev za izvajanje 

razvoja, pomembnost in uĉinkovitost finanĉnih virov, s katerimi se financirajo obvezne 

naloge obĉin, ter ustreznost parametrov, ki doloĉajo primerno porabo obĉin. Na 

dejavnike, po katerih so si obĉine najbolj razliĉne, vplivajo spremenljivke, ki doloĉajo 

splošne druţbene dejavnosti, trajnostni razvoj, davĉne in nedavĉne prihodke, komunalne 

dejavnosti, davĉne vire in primerno porabo. S pomoĉjo ostalih komponent in ob 

upoštevanju vrednosti uteţi pri posameznih spremenljivkah pa je kljuĉna ugotovitev 

metode glavnih komponent, da na skupne dejavnike med prouĉevanimi 

spremenljivkami, ki opredeljujejo najbolj pomembne obvezne naloge obĉin, razvojne 

prioritete, namenska sredstva za izvajanje razvoja, pomembnost in uĉinkovitost 

finanĉnih virov s katerimi se financirajo obvezne naloge obĉin ter ustreznost 

parametrov, ki doloĉajo primerno porabo obĉin, najbolj vplivajo spremenljivke: 

predšolska vzgoja, prometna infrastruktura, proraĉunski sklad, industrijsko-

predelovalne dejavnosti, drţavni proraĉun in kazalnik Pmbp/zap. 

Z izvedbo raziskave sta bili potrjeni raziskovalni hipotezi, s ĉimer je bil doseţen 

tudi namen magistrske naloge. Raziskava je obsegala analizo sistema in uĉinkov 

financiranja obveznih nalog obĉine ter testiranje povezanosti med financiranjem 

obveznih nalog razliĉno velikih obĉin in razvojem ter ekonomsko moĉjo obĉin v 

Sloveniji. S potrditvijo obeh raziskovalnih hipotez je bila dokazana temeljna teza 

raziskave, in sicer, da ekonomska moĉ obĉine vpliva na financiranje obveznih nalog 

obĉine in razvoj obĉin glede na velikost obĉin.  

Morda lahko predstavljajo izbrani kazalniki, ki doloĉajo ekonomsko moĉ obĉin 

doloĉeno omejitev, saj sem za doloĉanje ekonomske moĉi obĉin izbrala tiste kazalnike 

za katere sem ocenila, da lahko najbolj ustrezno odrazijo ekonomsko moĉ obĉine, zato 

sem za ugotavljanje le-te uporabila izbrane kazalnike, ki doloĉajo stopnjo razvitosti 

obĉin na podlagi indeksa razvojne ogroţenosti obĉin (IROo). 

Naslednja omejitev raziskave je bila povezana z veĉkratnim pošiljanjem anketnega 

vprašalnika na uradne naslove obĉin, ki so ponavadi tajništva obĉin, kar je lahko 

povzroĉilo, da anketni vprašalniki morda niso dosegli ustrezne osebe, in s tem dvom v 

verodostojnost vrnjenih izpolnjenih vprašalnikov, kot tudi to, da sem anketo zaradi 

zagotovitve reprezentativnosti vzorca morala ponoviti kar štirikrat, kar pa se je odrazilo 

v dolgotrajnosti pridobivanja podatkov (štiri mesece) in izvajanja raziskave. Kot 

omejitev pri raziskavi je treba navesti tudi dejstvo, da imamo v Sloveniji malo 

razpoloţljive literature, ki bi obravnavala vsa vkljuĉena podroĉja. Najveĉ obstojeĉe 

literature se nanaša na financiranje obveznih nalog, ki je obravnavano le z vidika 

ustreznosti izraĉuna primerne porabe, prihodkov za financiranje obveznih nalog obĉine 
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in poslediĉno finanĉne izravnave. Zato je najveĉji prispevek priĉujoĉe naloge k znanosti 

v tem, da je problematika financiranja obveznih nalog obravnavana celostno, kar 

pomeni, da sta analizirana sistem in uĉinki financiranja obveznih nalog obĉine v 

odvisnosti od ekonomske moĉi obĉin, pri ĉemer so bile obvezne naloge analizirane v 

povezavi z razvojem, finanĉnimi viri, parametri in uĉinki financiranja.  

Moţnosti za nadaljnje raziskovanje sistema in uĉinkov financiranja obveznih nalog 

so odvisne od tega, katero podroĉje bi ţeleli bolj podrobno raziskati. Zlasti bi bilo 

priporoĉljivo poglobiti raziskovanje znotraj posameznih skupin obĉin in ugotoviti, 

kateri od ugotovljenih izsledkov priĉujoĉe raziskave prinašajo veĉje koristi obĉinam z 

vidika financiranja obveznih nalog obĉin, kot tudi pozitivne in negativne uĉinke glede 

na velikost obĉin merjeno s številom prebivalcev v povezavi z ekonomsko moĉjo obĉin. 

Glede na dejstvo, da je odpravljanje regionalnih razlik prednostna naloga drţave, bi 

veljalo razmisliti, ali bi z nadaljevanjem raziskave bolj podrobno raziskali razvojne 

moţnosti obĉin na podlagi njihovih dejanskih razvojnih moţnosti, ki so skladne z 

razvojnimi prioritetami v DRP 2007–2013. 

Morda je potrebno omeniti tudi, da lahko odgovori na nekatera vprašanja v 

vprašalniku zbudijo dvom v objektivnost odgovorov, ker temeljijo na ocenjevanju 

petstopenjske numeriĉne Likertove lestvice, zato bi veljajo v nadaljevanju raziskave 

razmisliti o uporabi konkretnih finanĉnih podatkov vsaj v delu, kjer ti obstajajo 

(namenska sredstva, viri financiranja). 

Ker je naloga obsegala veĉ vsebinskih sklopov (obvezne naloge obĉin, razvoj, 

financiranje, uĉinki financiranja), je raziskava temeljila na izjemno velikem številu 

podatkov, ki jih za potrebe magistrske naloge ni bilo moţno še bolj poglobljeno 

analizirati. Raziskavo bi bilo smiselno nadgraditi s poglobljeno analizo za vsako 

podroĉje posebej, pri ĉemer bi lahko bolj podrobno ugotavljali razlike tako med 

skupinami obĉin kot znotraj posameznega vsebinskega sklopa. Za nadaljnje  

raziskovanje znotraj obravnavanih podroĉij bi bilo nujno zagotoviti veĉji vzorec 

sodelujoĉih obĉin v raziskavi, za kar obstaja precejšnja verjetnost, saj bi bil anketni 

vprašalnik za potrebe raziskave po posameznih vsebinskih sklopih manj obseţen in tako 

bolj primeren z vidika sodelujoĉih v anketi kot z vidika raziskovalca. 
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8 SKLEP 

Funkcija obĉine je zadovoljevanje javnih potreb in financiranje lokalnih zadev 

javnega pomena na ravni lokalne skupnosti, kjer trţni mehanizmi ne delujejo. Veljavni 

sistem delovanja obĉin v Sloveniji temelji na naĉelih finanĉne avtonomije in 

koneksitete, ki doloĉata, da se obĉina financira iz lastnih virov in da morajo biti finanĉni 

viri v sorazmerju z nalogami ter na naĉelu enakosti pred zakonom, ki se izraţa v pravici 

prebivalcev Slovenije do enakopravnega financiranja nalog, ki so jih obĉine na podlagi 

zakona dolţne zagotavljati svojim prebivalcem. Obĉine so po velikosti, številu 

prebivalcev in gospodarski moĉi zelo razliĉne, zato je naloga drţave zagotoviti tak 

sistem financiranja obĉin, ki bo omogoĉal njihovo uĉinkovitost in enakost pri izvajanju 

zakonsko doloĉenih nalog. 

Ker v Sloveniji še vedno nimamo regij (pokrajin), predstavljajo obĉine osnovne 

enote za izvajanje regionalnega razvoja drţave. Regionalna politika predstavlja temeljno 

orodje za dolgoroĉno in usklajeno usmerjanje prostorskega in regionalnega razvoja na 

drţavni, pokrajinskih in obĉinskih ravneh z upoštevanjem evropske razvojne politike, ki 

omogoĉa hitrejši razvoj manj razvitih regij. Iz navedenega lahko sprejmemo sklep, da bi 

izdelavo obĉinskih programov, ki bi bili izhodišĉe regionalnim razvojnim programom in 

drugim nacionalnim strateškim dokumentom za izvajanje skladnega regionalnega 

razvoja, bilo treba uzakoniti. 

S pomoĉjo razvojne politike drţava omogoĉa gospodarski razvoj ter koliĉinsko in 

kakovostno izboljšanje ţivljenjskega standarda, ki se odraţa kot splošna gospodarska 

rast, merjena z rastjo bruto domaĉega proizvoda na prebivalca. V raziskavi so za 

ugotavljanje ekonomske moĉi obĉine uporabljeni izbrani kazalniki, ki doloĉajo stopnjo 

razvitosti obĉin na podlagi IROo. Tudi pristojna ministrstva na podlagi IROo doloĉijo 

obseg sofinanciranja posameznih investicij, ki se sofinancirajo iz drţavnega proraĉuna, 

ob ĉemer je treba poudariti, da dobijo veĉ sredstev za sofinanciranje investicij iz 

drţavnega proraĉuna tiste obĉine, ki imajo višji IROo. 

Skladno z ugotovitvami iz raziskave so najpomembnejše naloge obĉin na podroĉju 

osnovnega šolstva in športa. Pri razvojnih prioritetah je ugotovljeno, da so za obĉine 

najbolj pomembna podroĉja razvoja okoljska in prometna infrastruktura, spodbujanje 

zaposljivosti in razvoj regij, ki so sofinancirani iz kohezijskih skladov EU. 

Najpomembnejša namenska sredstva za financiranje razvoja obĉin predstavljajo 

proraĉunski sklad RS in EU ter obĉinske takse in okoljske dajatve. Na podlagi 

postavljene hipoteze H1 lahko potrdimo, da je skupina MO pri veĉini obveznih in 

razvojnih nalog dosegla najniţje povpreĉne vrednosti, skupina VO pa najvišje, saj so se 

tudi razlike najveĉkrat pokazale prav med MO in VO, kar tudi potrjuje hipotezo H1, da 

velikost obĉine, merjena s številom prebivalcev, vpliva na opravljanje obveznih nalog 

obĉine.  

Primerna poraba obĉine je primeren obseg finanĉnih sredstev, ki jih obĉina 

potrebuje za izvajanje obveznih nalog. Na podlagi ugotovljenih jakosti korelacij med 
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financiranjem obveznih nalog in kazalniki ekonomske moĉi obĉin ter neuĉinkovitostjo 

parametrov, s pomoĉjo katerih se izraĉunava primerna poraba obĉin, je bila potrjena 

hipoteza H2, ki je predpostavljala, da je financiranje obveznih nalog odvisno od 

ekonomske moĉi obĉin. Obstoj in jakost korelacij sta pokazali, da je financiranje 

obveznih nalog obĉin odvisno predvsem od dohodnine na prebivalca ter od dodane 

vrednosti gospodarskih druţb na zaposlenega, saj je najpomembnejši kazalnik 

ekonomske moĉi, ki vpliva na posamezne vire financiranja, dohodnina na prebivalca, ki 

pa je odvisna od povpreĉne meseĉne bruto plaĉe na zaposlenega. Na zadostnost lastnih 

davĉnih virov pa najbolj vpliva stopnja brezposelnosti, ki poslediĉno vpliva na stopnjo 

IROo. 

Sklepne ugotovitve lahko strnemo z ugotovitvijo, da je najpomembnejše podroĉje 

izvajanja obveznih nalog obĉin podroĉje vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti. 

Najpomembnejše razvojne prioritete obĉin predstavljata podroĉji okoljske in prometne 

infrastrukture ter razvoj ĉloveških virov. Najpomembnejša namenska sredstva za 

izvajanje razvoja v obĉini so proraĉunska sredstva, in sicer iz proraĉuna RS in EU. 

Najveĉ razvojnih moţnosti se kaţe na podroĉju industrijsko-predelovalnih dejavnosti ter 

na podroĉju odvajanja in ĉišĉenja odpadnih voda. Kot najbolj pomemben finanĉni vir, s 

katerim se financirajo obvezne naloge obĉin, so sredstva iz drţavnega proraĉuna. Bistvo 

ugotavljanja ustreznosti financiranja obveznih nalog glede na uĉinkovitost parametrov, s 

katerimi se raĉuna primerna poraba obĉin, in kazalnikov ekonomske moĉi obĉine je, da 

parametri niso ustrezni ter da je kazalnik povpreĉna meseĉna bruto plaĉa na zaposlenega 

tisti kazalnik ekonomske moĉi obĉin, ki je najbolj ustrezen oziroma uĉinkovit pri 

financiranju obveznih nalog obĉine. Glavna slabost sistema financiranja obĉin se kaţe v 

še vedno premalo ustreznem izraĉunu primerne porabe, s katerim se poveĉuje finanĉna 

odvisnost obĉin od sredstev drţavnega proraĉun, saj izraĉun temelji na parametrih in 

njihovih koeficientih, ki ne odraţajo specifiĉnosti obĉin, ter na višini prihodkov iz 

pobrane dohodnine od prebivalcev s stalnim prebivališĉem v neki obĉini, kar pa ne 

odraţa dejanskega druţbeno ekonomskega poloţaja obĉine. 
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Priloga 1 

 

DELEŢ PRIHODKOV ZA FINANCIRANJE LOKALNIH SKUPNOSTI  

V BDP V % 

obdobje 1978–1981 v % drţava Obdobje 1998–2001 v % 

35,0 Danska 30,7 

28,1 Švedska 21,1 

17,5 Nizozemska 13,0 

13,6 Velika Britanija 9,9 

10,2 Italija 12,0 

7,8 Francija 10,0* 

3,1 Španija 15,7 

(za Francijo velja podatek iz leta 1993) 

Vir: Šmidovnik 1995, Brezovnik in Oplotnik 2003 ter lastni preraĉuni 2008 

 





Priloga 2 

 

PRIMERJAVA STRUKTURE VIROV FINANCIRANJA LOKALNIH 

SKUPNOSTI NA DANSKEM, ŠVEDSKEM IN V VELIKI BRITANIJI 

leto 1981 v % drţava obdobje 1998 – 2001 v % 

fiskalni  

prihodki 

nefiskalni 

prihodki  

finančni 

transferi 

 fiskalni  

prihodki 

nefiskalni 

prihodki  

finančni 

transferi 

39,6 8,7 51,7 Danska 51,4 8,2 40,4 

54,9 18,8 26,3 Švedska 75,0 5,5 19,5 

7,8 46,9 45,3 Velika Britanija 14,0 13,3 72,6 

34,1 24,8 41,1 povprečje 46,8 9,0 44,2 

Vir: Šmidovnik 1995, Brezovnik in Oplotnik 2003 ter lastni preraĉuni 2008 
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STATISTIČNE REGIJE IN NJIM PRIPADAJOČE OBČINE, 1. 1. 2007 

POMURSKA REGIJA: Apaĉe, Beltinci, Cankova, Ĉrenšovci, Dobrovnik/Dobronak, 

Gornja Radgona,  Gornji Petrovci, Grad Hodoš/Hodos, Kobilje, Kriţevci, Kuzma, 

Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, 

Radenci, Razkriţje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišĉe, Velika 

Polana, Verţej. 

PODRAVSKA REGIJA: Benedikt Cerkvenjak Cirkulane Destrnik Dornava Duplek 

Gorišnica Hajdina Hoĉe – Slivnica, Juršinci, Kidriĉevo, Kungota, Lenart, Lovrenc 

na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavţ na Dravskem polju, 

Oplotnica, Ormoţ, Pesnica, Podlehnik, Poljĉane, Ptuj, Raĉe – Fram, Ruše, Selnica 

ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središĉe ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v 

Slov. goricah, Sveti Andraţ v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti 

Tomaţ, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrĉ, Ţetale. 

KOROŠKA REGIJA: Ĉrna na Koroškem, Dravograd, Meţica, Mislinja, Muta, 

Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na  Pohorju, 

Slovenj Gradec, Vuzenica. 

SAVINJSKA REGIJA: Bistrica ob Sotli, Braslovĉe, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji 

Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luĉe, Mozirje, Nazarje, Podĉetrtek, Polzela, Prebold, 

Radeĉe, Reĉica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solĉava, 

Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, 

Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreĉe, Ţalec. 

ZASAVSKA REGIJA: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi. 

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA: Breţice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica. 

JUGOVZHODNA SLOVENIJA: Ĉrnomelj, Dolenjske Toplice, Koĉevje, Kostel, 

Loški Potok, Metlika, Mirna Peĉ, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Osilnica, 

Ribnica, Semiĉ, Sodraţica, Straţa, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke 

Toplice, Trebnje, Ţuţemberk. 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - 

Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domţale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivanĉna Gorica, 

Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Log – Dragomer, Logatec, Lukovica, 

Medvode, Mengeš, Moravĉe, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašĉe, 

Vodice, Vrhnika. 

GORENJSKA REGIJA: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, 

Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, 

Šenĉur, Škofja Loka, Trţiĉ, Ţelezniki, Ţiri, Ţirovnica. 

NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, 

Pivka, Postojna. 

GORIŠKA REGIJA: Ajdovšĉina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kana,l Kobarid, Miren 

– Kostanjevica, Nova Gorica, Renĉe – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, 

Vipava. 

OBALNO-KRAŠKA REGIJA: Divaĉa, Hrpelje – Kozina, Izola/Isola, Komen, 

Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Seţana. 

Vir: SURS 2007. 
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ŠTEVILO PREBIVALCEV V OBČINAH, ŠTEVILO PODJETIJ V OBČINAH, 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJIH V OBČINAH, POVPREČNA 

MESEČNA BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA PO OBČINAH, VELIKOST 

OBČIN PO POVRŠINI V KM
2
 

 prebivalci podjetja zaposleni plaĉa površina 

SLOVENIJA 1.964.036 100.569 621.978 1.284,79 20.273   

Ajdovšĉina 18.095 978 5.622 1.161,14 245   

Apaĉe 3.715 100 313 1.104,13 54   

Beltinci 8.256 251 1.166 1.044,46 62   

Benedikt 2.084 54 175 1.217,95 24   

Bistrica ob Sotli 1.460 39 177 1.159,50 31   

Bled 8.043 528 2.854 1.215,61 72   

Bloke 1.578 62 355 1.128,86 75   

Bohinj 5.222 256 649 988,36 334   

Borovnica 3.839 125 389 1.135,04 42   

Bovec 3.138 186 841 1.068,97 367   

Braslovĉe 4.933 192 562 1.084,47 55   

Brda 5.765 181 286 1.228,93 72   

Brezovica 9.334 554 1.768 1.103,88 91   

Breţice 23.253 1.059 3.913 1.128,02 268   

Cankova 2.067 65 213 1.182,29 31   

Celje 48.081 2.774 22.813 1.267,65 95   

Cerklje na Gorenjskem 6.369 335 1.402 1.744,95 78   

Cerknica 10.284 499 2.620 1.039,11 241   

Cerkno 5.040 233 1.739 1.104,85 132   

Cerkvenjak 2.046 37 121 1.325,44 25   

Cirkulane 2.078 48 120 1.147,97 32   

Ĉrenšovci 4.080 132 561 940,63 34   

Ĉrna na Koroškem 3.616 84 440 1.233,46 156   

Ĉrnomelj 14.580 568 3.121 1.068,70 340   

Destrnik 2.496 47 119 1.305,48 34   

Divaĉa 3.814 146 319 1.248,46 145   

Dobje 1.008 29 99 1.360,00 18   

Dobrepolje 3.544 148 710 1.053,37 103   

Dobrna 2.083 60 262 1.099,95 32   

Dobrova - Polhov Gradec 6.691 317 944 1.110,32 118   

Dobrovnik/Dobronak 1.307 30 90 1.166,91 31   

Dol pri Ljubljani 4.341 214 668 1.533,34 33   

Dolenjske Toplice 3.298 107 303 1.131,51 110   

Domţale 29.902 1.905 8.599 1.230,11 72   

Dornava 2.459 82 197 1.116,07 28   

Dravograd 8.863 385 1.995 1.166,34 105   

Duplek 5.938 219 499 1.069,49 40   

Gorenja vas - Poljane 6.877 287 797 1.162,43 153   

Gorišnica 3.744 125 432 1.031,73 29   
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Gorje 2.856 142 294 1.102,77 116   

Gornja Radgona 8.701 361 2.997 1.061,36 75   

Gornji Grad 2.595 98 412 1.001,36 90   

Gornji Petrovci 2.217 46 253 765,69 67   

Grad 2.302 42 129 1.016,63 37   

Grosuplje 15.665 997 4.411 1.249,00 134   

Hajdina 3.528 146 489 1.130,33 22   

Hoĉe - Slivnica 9.629 473 2.626 1.227,42 54   

Hodoš/Hodos 356 4 5 1.239,69 18   

Horjul 2.622 142 716 1.205,50 33   

Hrastnik 10.121 243 2.124 1.051,16 59   

Hrpelje - Kozina 4.053 214 1.043 1.159,55 195   

Idrija 11.990 656 4.307 1.233,58 294   

Ig 5.445 283 764 1.204,67 99   

Ilirska Bistrica 14.234 636 2.524 1.083,12 480   

Ivanĉna Gorica 13.567 611 2.782 1.204,90 227   

Izola/Isola 14.549 1.135 3.357 1.150,02 29   

Jesenice 21.620 711 4.424 1.229,30 76   

Jezersko 638 32 144 1.248,24 69   

Juršinci 2.206 40 93 1.227,14 36   

Kamnik 26.477 1.356 5.817 1.109,49 266   

Kanal 5.978 194 1.002 1.409,22 147   

Kidriĉevo 6.502 236 3.916 1.086,15 72   

Kobarid 4.472 192 697 1.140,86 193   

Kobilje 570 11 33 1.161,54 20   

Koĉevje 16.292 527 3.235 1.039,90 555   

Komen 3.515 154 710 1.167,16 103   

Komenda 4.451 290 979 1.180,18 24   

Koper/Capodistria 47.539 3.214 17.219 1.342,40 311   

Kostanjevica na Krki 2.419 95 662 767,00 58   

Kostel 629 26 62 1.119,50 56   

Kozje 3.406 95 319 1.154,73 90   

Kranj 52.265 2.712 18.573 1.310,28 151   

Kranjska Gora 5.247 262 995 1.252,65 256   

Kriţevci 3.663 114 494 1.214,94 46   

Krško 25.167 1.068 6.169 1.327,73 287   

Kungota 4.317 161 699 1.147,22 49   

Kuzma 1.683 31 76 982,30 23   

Laško 13.730 461 2.844 1.177,04 198   

Lenart 6.889 348 2.866 1.026,95 62   

Lendava/Lendva 11.151 365 2.537 1.096,11 123   

Litija 14.099 625 2.213 1.035,74 221   

Ljubljana 265.881 20.866 161.900 1.533,44 275   

Ljubno 2.701 136 600 959,14 79   

Ljutomer 11.720 478 2.591 1.033,76 107   

Logatec 11.343 210 470 1.115,64 11   
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Log-Dragomer 3.356 634 2.896 1.110,11 173   

Loška dolina 3.640 99 1.493 1.123,75 167   

Loški Potok 1.958 47 187 1.141,00 135   

Lovrenc na Pohorju 3.145 88 360 1.029,60 84   

Luĉe 1.609 81 194 917,55 110   

Lukovica 4.972 196 620 1.177,95 75   

Majšperk 4.005 103 317 880,74 73   

Makole 2.020 67 233 1.014,79 37   

Maribor 110.668 6.292 47.953 1.244,33 148   

Markovci 3.798 150 457 1.152,97 30   

Medvode 14.161 752 3.111 1.203,78 78   

Mengeš 6.662 481 2.161 1.139,36 23   

Metlika 8.123 356 2.635 976,64 109   

Meţica 3.966 120 1.249 1.127,13 26   

Miklavţ na Dravskem polju 5.915 357 912 1.113,95 13   

Miren - Kostanjevica 4.741 275 1.020 1.153,88 63   

Mirna Peĉ 2.702 51 146 1.199,42 48   

Mislinja 4.666 141 483 1.100,65 112   

Mokronog - Trebelno 2.873 92 543 989,08 73   

Moravĉe 4.508 130 405 1.322,28 61   

Moravske Toplice 6.151 181 870 1.066,28 145   

Mozirje 3.946 188 516 1.135,33 54   

Murska Sobota 20.080 1.039 10.333 1.049,92 64   

Muta 3.640 132 838 1.105,63 39   

Naklo 4.899 284 3.682 1.289,70 28   

Nazarje 2.711 135 1.708 962,51 43   

Nova Gorica 31.538 2.157 9.351 1.434,63 280   

Novo mesto 34.432 1.543 15.706 1.405,49 236   

Odranci 1.619 44 180 1.046,12 7   

Oplotnica 3.866 119 351 1.048,12 33   

Ormoţ 12.738 319 2.772 969,67 142   

Osilnica 332 11 49 800,85 36   

Pesnica 7.244 238 750 1.222,02 76   

Piran/Pirano 16.758 1.356 4.297 1.246,82 45   

Pivka 5.926 261 1.536 1.028,50 223   

Podĉetrtek 3.224 121 514 1.069,65 61   

Podlehnik 1.820 50 238 1.176,29 46   

Podvelka 2.709 72 208 981,79 104   

Poljĉane 4.372 181 624 956,33 38   

Polzela 5.417 188 1.337 864,22 34   

Postojna 14.581 745 3.090 1.243,54 270   

Prebold 4.507 193 622 1.097,86 41   

Preddvor 3.200 138 281 1.074,90 87   

Prevalje 6.621 258 1.026 1.075,93 58   

Ptuj 23.242 1.313 9.453 1.126,47 67   

Puconci 6.281 146 457 1.270,16 108   
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Raĉe - Fram 5.859 255 968 1.102,19 51   

Radeĉe 4.617 166 951 1.084,08 52   

Radenci 5.265 167 1.069 1.201,01 34   

Radlje ob Dravi 6.148 289 1.732 972,67 94   

Radovljica 18.164 997 4.745 1.142,59 119   

Ravne na Koroškem 12.248 459 3.973 1.180,92 63   

Razkriţje 1.215 37 82 1.119,13 10   

Reĉica ob Savinji 2.285 132 392 862,72 30   

Renĉe - Vogrsko 4.102 249 1.323 1.117,32 30   

Ribnica 9.266 442 2.232 1.087,29 154   

Ribnica na Pohorju 1.254 24 70 1.134,12 59   

Rogaška Slatina 10.544 513 3.269 969,41 72   

Rogašovci 3.399 60 186 1.163,99 40   

Rogatec 3.191 86 261 959,99 40   

Ruše 7.351 289 1.819 1.248,19 61   

Selnica ob Dravi 4.587 181 742 1.176,26 65   

Semiĉ 3.710 120 1.231 941,01 147   

Sevnica 17.726 819 3.949 1.061,21 272   

Seţana 11.842 787 3.957 1.210,74 217   

Slovenj Gradec 16.779 872 6.412 1.136,79 174   

Slovenska Bistrica 22.893 1.137 5.644 1.245,72 260   

Slovenske Konjice 13.612 659 3.794 1.043,77 98   

Sodraţica 2.038 102 401 1.115,47 50   

Solĉava 548 44 93 1.112,23 103   

Središĉe ob Dravi 2.193 56 189 1.256,96 33   

Starše 3.955 133 271 1.182,75 34   

Straţa 3.661 154 1.195 985,33 29   

Sveta Ana 2.282 29 56 1.434,56 37   

Sveta Trojica v Slov. goricah 2.194 45 124 1.160,85 26   

Sveti Andraţ v Slov. goricah 1.209 21 30 1.222,32 18   

Sveti Jurij 2.883 64 169 1.085,84 51   

Sveti Jurij v Slov. goricah 2.076 45 98 1.292,22 31   

Sveti Tomaţ 2.164 27 37 1.388,57 38   

Šalovci 1.718 22 41 1.193,00 58   

Šempeter - Vrtojba 6.269 518 3.328 1.277,41 15   

Šenĉur 7.491 401 1.212 1.276,67 40   

Šentilj 8.074 211 1.792 1.095,84 65   

Šentjernej 6.583 240 1.310 1.118,25 96   

Šentjur 18.470 736 3.357 1.086,83 222   

Šentrupert 2.283 91 449 1.176,32 49   

Škocjan 3.035 93 339 1.145,39 60   

Škofja Loka 22.118 1.070 7.544 1.188,58 146   

Škofljica 7.119 464 1.447 1.057,40 43   

Šmarje pri Jelšah 9.662 341 1.393 1.075,44 108   

Šmarješke Toplice 2.832 81 395 1.170,38 34   

Šmartno ob Paki 2.909 100 240 1.095,88 18   
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Šmartno pri Litiji 5.021 181 782 973,82 95   

Šoštanj 8.254 287 1.699 1.377,48 96   

Štore 4.060 151 1.565 1.203,74 28   

Tabor 1.494 52 78 1.163,26 35   

Tišina 4.189 100 272 1.179,44 39   

Tolmin 12.198 645 2.763 1.098,44 382   

Trbovlje 18.255 627 3.962 1.331,75 58   

Trebnje 13.268 584 3.881 1.193,13 195   

Trnovska vas 1.208 19 57 1.177,75 23   

Trzin 3.385 607 5.683 1.227,03 9   

Trţiĉ 15.151 667 2.904 1.035,11 155   

Turnišĉe 3.422 56 409 850,03 24   

Velenje 33.331 1.218 17.827 1.148,00 84   

Velika Polana 1.511 27 83 1.124,90 19   

Velike Lašĉe 3.735 170 391 1.065,01 103   

Verţej 1.354 51 148 1.206,70 12   

Videm 5.247 120 232 1.133,23 80   

Vipava 5.185 275 893 1.146,30 107   

Vitanje 2.317 65 170 1.072,53 59   

Vodice 3.871 206 566 1.108,34 31   

Vojnik 7.825 292 722 1.110,99 75   

Vransko 2.457 84 406 1.130,05 53   

Vrhnika 14.373 748 3.742 1.034,82 115   

Vuzenica 2.786 111 630 1.026,51 50   

Zagorje ob Savi 17.067 598 4.095 1.117,73 147   

Zavrĉ 1.338 26 60 1.027,12 19   

Zreĉe 6.245 278 4.262 1.133,42 67   

Ţalec 20.335 1.098 6.020 1.132,13 117   

Ţelezniki 6.786 257 2.090 1.174,93 164   

Ţetale 1.364 22 72 1.255,28 38   

Ţiri 4.868 211 2.144 1.140,53 49   

Ţirovnica 4.071 175 459 1.177,67 43   

Ţuţemberk 4.579 129 611 1.037,49 164   

Vir: SURS 2007 
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IZOBRAZBENA STRUKTURA PO OBČINAH, 2007 

  prebivalci 

brez 

izobrazbe 

osnovna  

izobrazba 

srednja 

izobrazba 

- skupaj 

višja 

izobrazba 

visoka  

dodiplomska 

izobrazba 

visoka 

podiplomska 

izobrazba 

SLOVENIJA 1.964.036 11.337 433.910 899.341 84.044 114.630 16.388 

Ajdovšĉina 18.095 77 4.910 7.709 619 837 72 

Apaĉe 3.715 33 1.253 1.523 59 56 3 

Beltinci 8.256 63 2.719 3.419 223 200 13 

Benedikt 2.084 12 632 771 41 28 - 

Bistrica ob Sotli 1.460 5 504 543 34 38 3 

Bled 8.043 29 1.297 4.127 415 679 94 

Bloke 1.578 18 410 593 55 59 3 

Bohinj 5.222 22 1.016 2.604 195 188 19 

Borovnica 3.839 19 838 1.869 131 156 19 

Bovec 3.138 16 782 1.314 91 129 7 

Braslovĉe 4.933 23 1.222 2.295 212 217 26 

Brda 5.765 33 1.395 2.407 159 225 15 

Brezovica 9.334 25 1.801 4.518 419 523 89 

Breţice 23.253 129 5.246 10.964 862 954 116 

Cankova 2.067 19 754 772 44 37 - 

Celje 48.081 188 9.166 23.733 2.668 3.457 399 

Cerklje na Gorenjskem 6.369 23 1.564 2.708 204 241 34 

Cerknica 10.284 56 2.347 4.533 459 496 42 

Cerkno 5.040 39 1.438 1.881 115 173 14 

Cerkvenjak 2.046 11 785 702 20 24 - 

Cirkulane 2.078 z 685 794 37 20 z 

Ĉrenšovci 4.080 z 1.398 1.676 92 82 z 

Ĉrna na Koroškem 3.616 39 788 1.656 103 99 8 

Ĉrnomelj 14.580 134 3.578 6.031 520 470 35 

Destrnik 2.496 16 690 1.006 27 51 4 

Divaĉa 3.814 28 952 1.792 124 142 12 

Dobje 1.008 z 381 322 15 19 z 

Dobrepolje 3.544 13 876 1.476 99 85 8 

Dobrna 2.083 18 548 951 53 45 7 

Dobrova - Polhov Gradec 6.691 38 1.312 2.927 253 358 57 

Dobrovnik/Dobronak 1.307 8 516 505 38 22 z 

Dol pri Ljubljani 4.341 10 819 2.145 146 219 33 

Dolenjske Toplice 3.298 22 780 1.405 123 122 8 

Domţale 29.902 133 5.748 14.173 1.428 1.823 296 

Dornava 2.459 z 745 1.052 47 37 z 

Dravograd 8.863 28 1.920 4.165 285 329 22 

Duplek 5.938 31 1.452 2.982 172 139 17 

Gorenja vas - Poljane 6.877 38 1.465 2.724 199 208 16 

Gorišnica 3.744 26 1.000 1.717 93 85 11 

Gorje 2.856 15 589 1.425 92 133 14 

Gornja Radgona 8.701 36 2.473 3.908 299 291 19 

Gornji Grad 2.595 15 725 1.074 65 59 5 

Gornji Petrovci 2.217 z 1.118 666 42 30 z 

Grad 2.302 11 1.031 748 21 19 - 

Grosuplje 15.665 76 2.911 7.541 661 830 98 
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Hajdina 3.528 22 758 1.827 140 115 10 

Hoĉe - Slivnica 9.629 64 1.850 5.086 481 458 40 

Hodoš/Hodos 356 3 213 76 3 3 - 

Horjul 2.622 12 565 1.229 82 100 23 

Hrastnik 10.121 61 2.736 4.470 331 307 19 

Hrpelje - Kozina 4.053 48 950 1.803 137 125 9 

Idrija 11.990 101 2.855 4.973 434 634 69 

Ig 5.445 27 1.153 2.670 188 261 46 

Ilirska Bistrica 14.234 118 3.408 6.370 501 549 37 

Ivanĉna Gorica 13.567 93 2.808 5.970 393 513 57 

Izola/Isola 14.549 105 2.925 6.719 738 985 79 

Jesenice 21.620 199 4.976 10.364 719 736 69 

Jezersko 638 z 135 313 19 26 z 

Juršinci 2.206 9 833 766 28 22 3 

Kamnik 26.477 137 6.050 11.673 1.047 1.402 175 

Kanal 5.978 24 1.687 2.641 182 208 14 

Kidriĉevo 6.502 38 1.643 3.178 200 172 9 

Kobarid 4.472 22 1.207 1.889 152 181 14 

Kobilje 570 3 223 236 7 7 - 

Koĉevje 16.292 230 3.543 7.446 517 565 48 

Komen 3.515 13 943 1.626 119 186 15 

Komenda 4.451 24 835 2.199 150 245 31 

Koper/Capodistria 47.539 381 8.666 22.063 2.580 3.330 303 

Kostanjevica na Krki 2.419 13 634 980 83 91 4 

Kostel 629 z 134 317 21 29 6 

Kozje 3.406 30 1.176 1.207 68 69 8 

Kranj 52.265 247 11.105 23.789 2.557 3.980 533 

Kranjska Gora 5.247 43 898 2.849 264 278 41 

Kriţevci 3.663 139 1.083 1.519 118 78 10 

Krško 25.167 182 5.970 11.028 839 1.085 77 

Kungota 4.317 24 1.030 2.043 158 123 14 

Kuzma 1.683 z 658 539 28 17 z 

Laško 13.730 97 3.625 5.869 435 419 39 

Lenart 6.889 39 1.664 3.173 247 255 27 

Lendava/Lendva 11.151 69 3.531 4.730 419 461 40 

Litija 14.099 51 3.332 6.438 444 511 35 

Ljubljana 265.881 1093 42.327 124.615 15.589 32.415 7.078 

Ljubno 2.701 z 676 1.090 75 64 z 

Ljutomer 11.720 58 3.467 5.105 427 367 30 

Logatec 11.343 51 2.621 4.822 409 571 59 

Log-Dragomer 3.356 8 475 1.692 185 361 69 

Loška dolina 3.640 14 946 1.515 145 129 9 

Loški Potok 1.958 8 707 700 44 28 4 

Lovrenc na Pohorju 3.145 20 852 1.390 118 66 7 

Luĉe 1.609 54 425 546 33 27 3 

Lukovica 4.972 39 1.145 2.100 113 135 13 

Majšperk 4.005 19 1.102 1.659 85 98 8 

Makole 2.020 10 591 824 38 34 - 

Maribor 110.668 538 19.340 56.973 6.828 8.442 1.440 

Markovci 3.798 17 1.111 1.666 73 92 7 
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Medvode 14.161 40 2.637 6.888 691 1.021 152 

Mengeš 6.662 19 1.224 3.321 328 395 44 

Metlika 8.123 44 1.749 3.651 273 270 16 

Meţica 3.966 32 823 1.930 164 171 16 

Miklavţ na Dravskem polju 5.915 27 1.103 3.324 274 204 21 

Miren - Kostanjevica 4.741 10 1.196 2.283 160 224 16 

Mirna Peĉ 2.702 16 702 1.095 70 61 4 

Mislinja 4.666 35 1.202 1.989 141 156 9 

Mokronog - Trebelno 2.873 18 817 1.055 58 78 3 

Moravĉe 4.508 25 1.169 1.827 95 129 14 

Moravske Toplice 6.151 18 2.469 2.337 139 163 9 

Mozirje 3.946 27 937 1.713 159 206 14 

Murska Sobota 20.080 113 4.626 9.341 1.164 1.323 179 

Muta 3.640 32 796 1.637 137 104 4 

Naklo 4.899 18 900 2.327 235 313 29 

Nazarje 2.711 25 740 1.185 76 82 4 

Nova Gorica 31.538 135 6.702 14.622 1.747 2.419 234 

Novo mesto 34.432 276 6.952 14.833 1.617 2.488 304 

Odranci 1.619 z 637 545 23 24 - 

Oplotnica 3.866 28 1.097 1.673 84 86 9 

Ormoţ 12.738 68 3.706 5.471 336 341 27 

Osilnica 332 z 73 135 10 11 - 

Pesnica 7.244 37 1.994 3.220 208 204 16 

Piran/Pirano 16.758 82 2.763 8.159 1.074 1.387 176 

Pivka 5.926 38 1.613 2.451 209 192 7 

Podĉetrtek 3.224 z 1.040 1.254 82 67 z 

Podlehnik 1.820 z 623 683 24 27 z 

Podvelka 2.709 22 801 1.142 70 44 4 

Poljĉane 4.372 55 1.044 2.127 137 127 6 

Polzela 5.417 29 1.514 2.350 209 183 15 

Postojna 14.581 107 3.190 6.677 725 856 95 

Prebold 4.507 15 1.237 2.069 178 154 10 

Preddvor 3.200 20 681 1.379 131 205 18 

Prevalje 6.621 43 1.353 3.173 241 294 25 

Ptuj 23.242 123 4.433 11.806 1.194 1.405 189 

Puconci 6.281 62 2.285 2.357 125 123 9 

Raĉe - Fram 5.859 35 1.305 2.979 267 240 24 

Radeĉe 4.617 40 1.059 2.162 200 180 15 

Radenci 5.265 13 1.303 2.482 246 274 32 

Radlje ob Dravi 6.148 43 1.251 2.988 215 175 10 

Radovljica 18.164 74 3.475 8.660 867 1.266 187 

Ravne na Koroškem 12.248 71 2.324 6.059 568 664 71 

Razkriţje 1.215 5 388 489 32 27 z 

Reĉica ob Savinji 2.285 15 602 1.006 65 76 7 

Renĉe - Vogrsko 4.102 20 1.012 1.929 148 205 16 

Ribnica 9.266 63 2.119 4.119 328 396 33 

Ribnica na Pohorju 1.254 5 270 533 40 22 - 

Rogaška Slatina 10.544 99 2.589 4.940 384 341 50 

Rogašovci 3.399 56 1.254 1.090 44 39 3 

Rogatec 3.191 37 913 1.345 79 73 5 
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Ruše 7.351 42 1.508 3.610 314 332 45 

Selnica ob Dravi 4.587 26 985 2.128 196 175 14 

Semiĉ 3.710 47 1.000 1.442 88 88 9 

Sevnica 17.726 156 4.329 7.706 528 563 52 

Seţana 11.842 51 2.627 5.759 602 745 74 

Slovenj Gradec 16.779 101 3.790 7.551 701 826 103 

Slovenska Bistrica 22.893 149 5.085 11.259 945 900 89 

Slovenske Konjice 13.612 80 3.214 6.485 461 523 35 

Sodraţica 2.038 4 577 828 67 84 5 

Solĉava 548 z 128 232 24 19 z 

Središĉe ob Dravi 2.193 z 632 1.037 63 47 z 

Starše 3.955 15 901 2.013 126 147 3 

Straţa 3.661 27 896 1.541 150 161 15 

Sveta Ana 2.282 29 852 808 39 22 z 

Sveta Trojica v Slov. 
goricah 2.194 12 625 966 52 42 6 

Sveti Andraţ v Slov. 

goricah 1.209 z 393 414 15 22 z 

Sveti Jurij 2.883 12 1.061 1.122 53 51 3 

Sveti Jurij v Slov. goricah 2.076 z 676 728 42 30 z 

Sveti Tomaţ 2.164 z 779 777 43 32 z 

Šalovci 1.718 9 962 434 17 18 - 

Šempeter - Vrtojba 6.269 17 1.269 3.048 347 527 54 

Šenĉur 7.491 24 1.591 3.400 268 439 56 

Šentilj 8.074 50 2.237 3.563 225 134 16 

Šentjernej 6.583 62 1.634 2.561 163 173 18 

Šentjur 18.470 146 4.957 7.961 614 647 49 

Šentrupert 2.283 13 549 912 46 59 7 

Škocjan 3.035 45 856 1.063 45 42 4 

Škofja Loka 22.118 101 4.280 9.968 1.063 1.534 181 

Škofljica 7.119 21 1.146 3.591 354 470 67 

Šmarje pri Jelšah 9.662 59 2.797 3.887 260 287 15 

Šmarješke Toplice 2.832 38 748 1.195 91 77 6 

Šmartno ob Paki 2.909 21 731 1.375 99 83 10 

Šmartno pri Litiji 5.021 17 1.191 2.102 122 128 15 

Šoštanj 8.254 59 1.947 3.850 229 246 18 

Štore 4.060 30 998 1.914 125 103 6 

Tabor 1.494 5 424 621 30 33 4 

Tišina 4.189 36 1.420 1.680 85 86 7 

Tolmin 12.198 105 3.198 5.054 481 594 41 

Trbovlje 18.255 75 4.199 9.056 769 848 73 

Trebnje 13.268 99 2.818 5.490 457 530 59 

Trnovska vas 1.208 4 424 450 9 18 - 

Trzin 3.385 8 429 1.631 245 422 87 

Trţiĉ 15.151 78 3.619 6.750 528 698 65 

Turnišĉe 3.422 22 1.342 1.295 73 48 4 

Velenje 33.331 211 7.235 16.518 1.310 1.553 156 

Velika Polana 1.511 z 665 486 35 32 3 

Velike Lašĉe 3.735 30 851 1.681 134 164 23 

Verţej 1.354 z 340 665 64 45 z 

Videm 5.247 23 1.574 2.171 104 92 7 
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Vipava 5.185 10 1.432 2.136 214 250 15 

Vitanje 2.317 26 734 848 34 36 - 

Vodice 3.871 18 832 1.851 147 149 35 

Vojnik 7.825 76 1.665 3.578 267 283 22 

Vransko 2.457 10 681 972 70 80 z 

Vrhnika 14.373 62 3.119 6.614 599 827 125 

Vuzenica 2.786 13 569 1.285 122 71 5 

Zagorje ob Savi 17.067 71 4.128 7.782 619 650 50 

Zavrĉ 1.338 8 394 517 15 19 z 

Zreĉe 6.245 28 1.602 2.742 166 187 8 

Ţalec 20.335 132 4.370 9.771 950 997 107 

Ţelezniki 6.786 25 1.637 2.665 265 262 17 

Ţetale 1.364 z 495 395 22 16 z 

Ţiri 4.868 z 992 2.270 188 194 z 

Ţirovnica 4.071 8 687 2.057 253 278 42 

Ţuţemberk 4.579 33 1.226 1.659 91 88 6 

Vir: SURS, 2007 

 





Priloga 6 

 

KAZALNIKI ZA IZRAČUN IROO* 

(*večji indeks 

pomeni manjšo 

razvitost) 

Osnova za 

dohodnino na 

prebivalca 

triletno povprečje 

2002-2004 

Delovna mesta na 

delovno aktivno 

prebivalstvo,  

Dodana 

vrednost 

gosp. druţb 

na 

zaposlenega  

Indeks 

staranja preb. 

Stopnja 

brezposelnosti,  

Stopnja 

zaposlenosti, 

za DAP po 

kraju bivanja 

letna 

povprečja 

2002-2004, za 

DSP stanje na 

30.6.3006 

Deleţ 

nature 

2000 

% preb. 

priklj. na 

javno kanaliz. 

Redka 

poselitev  

prebivalci/ 
km2 

Deleţ enot 

kulturne 

dediščine in 

kulturnih 

spomenikov, 

SLO=100 

OBČINA   2002-2004 2002-2004 30.6.2006 2002-04   popis 2002 30.6.2006 19.5.2007 

           

 EUR  EUR        

Ajdovšĉina 5.014 93,1 21.839 105,3 6,1 58,5 73,3 42,1 0,013 0,875 

Apaĉe 2.953 41,4 17.919 104,7 21,6 45,7 0,00000 0,2 0,015 0,137 

Beltinci 3.786 48,4 14.361 94,4 13,9 56,6 12,3 26,9 0,007 0,231 

Benedikt 3.184 39,5 15.878 67,6 11,1 51,7 0,0 19,0 0,011 0,171 

Bistrica ob Sotli 3.190 81,6 16.876 128,2 14,6 56,0 99,3 5,1 0,021 0,299 

Bled 5.566 107,5 21.428 136,3 6,8 58,2 36,4 51,8 0,009 1,022 

Bloke 4.646 63,2 21.000 143,4 6,0 61,6 20,0 2,1 0,045 0,190 

Bohinj 4.511 65,7 19.678 132,1 5,3 61,7 84,3 26,4 0,063 0,751 

Borovnica 5.128 32,2 24.460 99,1 5,3 61,3 90,0 30,8 0,011 0,218 

Bovec 4.717 84,9 19.472 169,7 6,0 58,5 84,0 42,2 0,111 0,517 

Braslovĉe 4.488 40,2 20.471 107,8 10,9 55,7 3,6 5,0 0,010 0,822 

Brda 4.598 42,2 18.029 144,9 6,2 52,0 1,2 15,3 0,013 0,396 

Brezovica 5.683 42,1 21.726 86,2 3,5 58,2 89,0 3,2 0,009 0,548 

Breţice 4.090 81,3 20.215 135,0 14,3 53,0 18,2 30,1 0,011 1,237 

Cankova 3.022 55,7 12.412 128,4 22,0 51,0 27,8 20,9 0,015 0,103 

Celje 4.999 151,4 24.508 127,5 15,8 55,7 1,4 58,9 0,002 0,907 

Cerklje na 

Gorenjskem 4.803 81,8 35.431 79,1 5,1 59,7 7,3 6,3 0,012 0,667 

Cerknica 4.945 70,5 19.895 113,9 7,5 61,0 40,0 28,3 0,022 0,555 

Cerkno 5.544 88,0 23.876 119,4 2,7 66,9 10,0 38,2 0,026 0,502 

Cerkvenjak 2.666 40,5 11.852 92,4 13,3 48,6 0,0 3,1 0,012 0,199 
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Cirkulane 3.016 38,4 12.764 130,5 16,2 48,5 88,6 0,8 0,014 0,109 

Ĉrenšovci 3.099 48,7 12.344 89,3 19,6 50,7 61,4 33,6 0,008 0,059 

Ĉrna na Koroškem 4.048 54,6 25.512 138,5 12,3 55,4 46,2 60,3 0,044 0,349 

Ĉrnomelj 4.284 88,2 20.396 115,5 10,6 59,6 46,9 34,7 0,023 0,829 

Destrnik 3.433 36,2 13.481 86,8 13,8 51,6 0,1 3,3 0,013 0,156 

Divaĉa 5.414 80,8 13.970 170,5 4,9 61,8 33,2 28,2 0,038 0,947 

Dobje 3.287 49,9 17.368 91,9 16,5 51,9 0,3 0,5 0,017 0,075 

Dobrepolje 4.436 62,4 15.867 109,5 5,5 59,5 7,2 4,6 0,028 0,243 

Dobrna 4.030 58,6 18.773 99,7 11,1 58,4 1,8 18,0 0,015 0,231 

Dobrova - Polhov 

Gradec 5.173 41,5 21.929 87,2 3,4 59,7 8,3 19,2 0,017 0,536 

Dobrovnik/Dobronak 3.399 38,6 11.873 142,3 22,2 48,3 28,8 0,7 0,023 0,146 

Dol pri Ljubljani 5.767 47,3 40.020 74,1 5,4 55,9 0,0 0,5 0,007 0,255 

Dolenjske Toplice 5.009 48,2 20.043 98,5 4,1 60,9 69,7 18,1 0,032 0,573 

Domţale 5.669 84,7 25.876 79,4 7,5 57,8 7,1 79,1 0,002 0,854 

Dornava 3.465 71,8 13.823 91,3 14,3 51,2 0,0 0,6 0,011 0,125 

Dravograd 4.252 70,8 19.265 95,2 10,6 58,4 11,9 47,5 0,012 0,741 

Duplek 3.886 29,5 16.749 96,4 14,2 53,7 20,4 1,3 0,006 0,227 

Gorenja vas - 

Poljane 4.022 44,0 23.675 70,2 3,2 59,3 10,6 14,6 0,022 0,330 

Gorišnica 3.635 44,4 20.719 78,9 13,0 51,9 19,8 0,2 0,007 0,150 

Gorje 4.673 33,9 21.132 103,9 6,0 57,1 92,7 26,3 0,040 0,340 

Gornja Radgona 3.688 124,6 18.584 104,3 16,6 53,2 14,6 35,4 0,009 0,642 

Gornji Grad 3.490 47,4 16.272 121,7 11,0 57,3 23,9 18,5 0,035 0,458 

Gornji Petrovci 2.879 69,3 10.482 184,6 17,1 55,0 100,1 0,0 0,029 0,090 

Grad 2.194 51,1 10.479 150,7 19,1 47,6 100,0 0,0 0,016 0,078 

Grosuplje 5.621 71,3 24.439 75,6 7,6 58,8 5,5 48,4 0,008 0,570 

Hajdina 4.342 46,5 20.267 116,6 12,3 52,3 22,9 0,4 0,006 0,084 

Hoĉe - Slivnica 4.585 78,2 18.536 124,6 12,7 51,6 48,9 25,6 0,005 0,280 

Hodoš/Hodos 2.126 106,8 13.188 190,0 16,8 47,4 100,1 41,0 0,054 0,050 

Horjul 4.989 63,7 30.580 76,6 3,4 66,4 4,1 40,4 0,012 0,181 

Hrastnik 4.332 71,2 20.467 142,0 15,5 53,9 18,1 60,8 0,006 0,184 

Hrpelje - Kozina 4.871 81,9 32.847 161,4 8,9 57,7 49,1 10,8 0,048 0,386 

Idrija 5.697 101,3 31.594 118,7 3,4 63,1 50,8 56,1 0,025 1,090 

Ig 5.627 50,7 21.771 98,8 3,2 60,3 79,1 32,9 0,017 0,411 
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Ilirska Bistrica 4.605 70,1 20.210 156,4 10,7 56,2 50,4 43,7 0,034 0,452 

Ivanĉna Gorica 4.778 54,8 21.326 88,4 7,0 60,8 3,1 11,2 0,016 1,025 

Izola/Isola 5.226 87,9 26.009 141,3 11,8 55,3 0,3 81,5 0,002 0,368 

Jesenice 4.261 89,6 24.117 110,4 13,5 55,5 15,7 79,2 0,003 0,745 

Jezersko 4.851 55,6 34.043 116,8 7,3 53,8 64,4 0,0 0,099 0,131 

Juršinci 2.435 38,7 12.810 95,1 17,2 46,9 4,8 1,8 0,016 0,103 

Kamnik 4.901 72,8 20.219 94,0 6,9 59,3 26,1 62,7 0,010 1,907 

Kanal 4.690 63,8 40.266 157,1 6,7 53,4 0,8 42,5 0,024 0,405 

Kidriĉevo 4.038 167,1 22.144 119,1 12,9 54,2 0,0 21,2 0,011 0,199 

Kobarid 4.461 62,9 16.235 165,0 8,3 57,5 33,6 63,0 0,043 0,773 

Kobilje 3.171 60,5 10.875 118,0 18,3 47,2 100,2 68,9 0,031 0,097 

Koĉevje 4.174 86,4 16.200 117,2 16,0 54,0 85,8 53,6 0,033 0,623 

Komen 5.465 52,6 19.917 151,3 4,8 60,6 97,4 0,8 0,029 0,517 

Komenda 5.127 46,2 19.574 70,1 5,6 58,2 1,7 14,9 0,005 0,280 

Koper/Capodistria 5.475 104,9 28.829 138,2 7,3 56,9 44,0 64,3 0,006 2,580 

Kostanjevica na Krki 4.341 77,7 17.588 115,4 4,2 62,9 70,3 24,0 0,024 0,252 

Kostel 4.198 44,3 11.906 285,3 8,0 60,2 100,0 0,3 0,082 0,137 

Kozje 3.275 69,3 9.315 127,6 15,3 57,8 79,1 5,5 0,027 0,492 

Kranj 5.420 119,9 28.327 112,2 8,9 57,7 19,4 60,6 0,003 1,608 

Kranjska Gora 5.461 64,9 19.032 151,0 8,4 56,6 56,5 83,6 0,048 0,639 

Kriţevci 3.567 70,3 24.980 116,9 12,2 53,7 9,3 1,2 0,013 0,240 

Krško 4.470 96,9 36.401 108,9 15,0 55,2 20,3 40,9 0,011 1,078 

Kungota 3.871 51,0 23.772 106,0 21,7 47,1 0,0 13,9 0,011 0,206 

Kuzma 1.877 46,6 12.113 102,8 27,8 37,9 99,8 2,4 0,014 0,047 

Laško 4.371 81,9 28.410 114,7 12,0 56,7 5,0 26,4 0,014 1,115 

Lenart 4.386 143,1 18.539 92,4 10,8 53,9 1,3 34,5 0,009 0,477 

Lendava/Lendva 4.110 103,9 16.056 143,9 20,3 52,9 31,9 27,0 0,011 0,561 

Litija 4.574 55,8 16.836 94,9 12,1 62,9 1,8 44,0 0,015 0,383 

Ljubljana 6.614 158,9 32.210 134,0 8,6 60,3 13,6 88,9 0,001 5,137 

Ljubno 3.466 61,5 24.184 112,5 13,5 52,8 16,8 2,9 0,029 0,380 

Ljutomer 3.720 106,0 19.219 114,5 14,8 53,5 4,9 27,7 0,009 0,975 

Log - Dragomer 6.913 37,8 17.350 94,3 5,6 58,0 40,9 38,9 0,004 0,648 

Logatec 4.996 72,6 19.144 73,7 4,6 62,0 45,3 21,3 0,014 0,062 

Loška dolina 5.212 105,1 25.333 118,8 5,4 67,4 69,5 33,7 0,043 0,414 

Loški Potok 3.785 38,9 16.905 145,7 8,2 55,7 85,0 1,7 0,066 0,209 
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Lovrenc na Pohorju 3.907 53,6 14.037 113,1 16,7 54,3 62,1 16,7 0,027 0,240 

Luĉe 2.845 55,1 13.221 102,7 15,6 50,3 47,1 15,5 0,068 0,231 

Lukovica 4.465 39,9 15.122 76,3 5,9 60,3 0,1 11,9 0,015 0,735 

Majšperk 3.712 41,8 9.086 121,2 14,3 51,5 56,5 0,5 0,018 0,221 

Makole 3.558 43,0 13.282 119,5 15,5 51,7 41,2 2,8 0,017 0,143 

Maribor 4.856 143,8 21.722 156,7 17,8 53,6 9,0 82,8 0,001 2,904 

Markovci 3.673 42,9 20.005 111,6 12,9 54,3 36,1 0,2 0,007 0,131 

Medvode 5.809 56,8 29.196 106,8 6,2 59,3 14,6 30,5 0,005 0,592 

Mengeš 5.435 92,3 31.589 82,8 6,3 59,9 38,3 78,5 0,003 0,243 

Metlika 4.081 91,1 16.543 90,5 7,6 66,6 21,4 45,1 0,013 0,670 

Meţica 4.531 94,8 24.025 139,4 10,8 54,1 0,0 80,5 0,007 0,156 

Miklavţ na 

Dravskem polju 4.483 40,4 20.108 118,6 13,3 53,0 12,2 27,0 0,002 0,044 

Miren - Kostanjevica 5.291 57,6 21.744 146,1 6,5 56,9 90,1 8,5 0,013 0,274 

Mirna Peĉ 4.399 29,5 14.716 80,0 4,6 60,1 8,0 21,6 0,017 0,365 

Mislinja 4.493 38,6 18.071 78,9 7,1 57,4 41,6 26,5 0,024 0,408 

Mokronog - 

Trebelno 3.954 59,8 16.126 107,8 6,5 60,2 11,4 20,5 0,025 0,168 

Moravĉe 4.435 27,8 23.458 68,1 6,0 62,1 15,8 11,1 0,013 0,218 

Moravske Toplice 3.610 62,6 22.868 139,2 16,7 55,0 66,2 27,7 0,023 0,414 

Mozirje 4.626 67,7 16.349 95,5 10,4 61,3 10,5 38,1 0,013 0,340 

Murska Sobota 5.141 194,2 14.994 115,9 16,7 56,4 9,1 85,3 0,003 0,393 

Muta 3.799 80,2 19.291 90,4 13,7 53,9 11,2 35,3 0,011 0,174 

Naklo 5.281 122,2 23.929 83,4 6,7 58,9 5,4 43,1 0,006 0,383 

Nazarje 4.081 213,4 23.124 98,8 9,6 60,3 2,3 32,0 0,016 0,128 

Nova Gorica 5.948 113,6 30.320 138,1 7,1 61,2 45,1 60,8 0,009 1,047 

Novo mesto 5.913 141,4 33.491 92,8 7,9 59,8 23,2 61,3 0,007 2,165 

Odranci 2.771 43,1 18.568 92,3 14,2 53,3 0,0 83,1 0,004 0,012 

Oplotnica 3.781 35,9 8.203 89,7 12,2 54,3 2,4 18,1 0,008 0,315 

Ormoţ 3.686 94,6 21.742 104,8 13,0 55,8 7,7 17,9 0,011 0,863 

Osilnica 3.701 76,4 13.351 251,2 15,4 55,1 100,1 31,1 0,085 0,059 

Pesnica 3.720 50,0 21.485 109,2 19,9 51,6 24,3 3,6 0,010 0,249 

Piran/Pirano 5.598 95,9 26.406 152,0 9,9 55,8 40,4 76,7 0,003 0,623 

Pivka 4.873 88,1 15.767 113,0 8,1 60,1 57,2 31,2 0,037 0,464 

Podĉetrtek 3.368 67,6 23.818 104,0 14,8 55,1 33,1 7,7 0,018 0,567 
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Podlehnik 3.035 75,8 17.747 121,4 17,9 51,1 42,3 0,4 0,024 0,078 

Podvelka 3.112 49,6 14.317 123,4 19,1 48,3 28,8 4,6 0,038 0,330 

Poljĉane 4.032 73,6 13.775 108,0 13,6 54,0 49,1 30,5 0,009 0,227 

Polzela 4.518 78,9 13.756 87,9 10,7 57,0 0,0 16,1 0,006 0,143 

Postojna 5.359 104,1 22.717 103,9 8,6 60,3 67,9 55,9 0,018 1,122 

Prebold 4.206 60,1 13.240 124,1 16,4 53,7 8,5 11,3 0,009 0,280 

Preddvor 5.124 48,3 19.356 98,7 5,9 57,6 57,3 7,2 0,027 0,645 

Prevalje 4.333 74,7 17.821 114,3 10,9 53,7 1,7 66,8 0,009 0,243 

Ptuj 4.795 129,3 18.799 114,9 15,3 53,9 22,4 63,1 0,003 1,402 

Puconci 3.233 44,0 22.999 126,0 18,2 53,2 66,9 5,2 0,017 0,137 

Raĉe - Fram 4.410 46,3 29.559 110,7 14,4 51,1 42,3 42,0 0,008 0,287 

Radeĉe 4.444 69,4 18.127 112,4 11,6 55,6 27,4 45,0 0,011 0,274 

Radenci 4.610 70,4 28.977 111,5 14,8 56,1 11,3 38,4 0,006 0,284 

Radlje ob Dravi 3.849 102,2 12.784 98,9 14,4 52,4 8,8 49,6 0,015 0,436 

Radovljica 5.260 90,7 20.779 126,2 7,7 56,8 16,2 50,5 0,006 1,657 

Ravne na Koroškem 4.547 102,2 20.627 106,5 13,5 57,0 0,2 78,0 0,005 0,299 

Razkriţje 2.897 35,8 31.787 106,8 13,6 49,2 16,9 2,7 0,007 0,062 

Reĉica ob Savinji 4.026 53,1 18.172 112,7 9,7 59,0 6,1 14,1 0,013 0,203 

Renĉe - Vogrsko 5.525 78,5 21.087 142,9 6,4 55,1 35,9 6,0 0,007 0,112 

Ribnica 4.402 81,7 17.762 89,3 9,3 57,1 44,1 27,4 0,017 0,517 

Ribnica na Pohorju 3.108 33,8 8.044 108,2 17,6 49,6 49,2 24,5 0,047 0,106 

Rogaška Slatina 3.962 104,3 14.882 80,7 13,6 59,3 15,1 36,4 0,007 0,389 

Rogašovci 2.199 57,5 16.273 108,2 28,2 40,8 100,1 0,4 0,012 0,122 

Rogatec 3.350 71,8 11.966 82,3 15,2 56,2 3,9 40,2 0,012 0,318 

Ruše 4.287 77,6 21.109 117,7 19,8 53,3 58,9 52,4 0,008 0,305 

Selnica ob Dravi 4.158 65,1 33.568 109,1 17,2 53,9 3,7 23,8 0,014 0,178 

Semiĉ 4.169 99,9 16.618 104,0 9,5 60,1 60,9 10,7 0,038 0,333 

Sevnica 4.249 84,5 15.004 104,2 12,7 56,8 5,8 31,4 0,016 0,766 

Seţana 5.739 108,5 26.374 145,8 5,6 63,0 48,1 28,4 0,018 0,960 

Slovenj Gradec 4.713 129,6 21.877 89,5 9,3 58,2 12,0 53,5 0,010 1,318 

Slovenska Bistrica 4.343 80,4 25.491 94,1 12,8 54,8 47,1 30,7 0,011 1,620 

Slovenske Konjice 4.310 86,6 20.908 82,2 11,8 55,4 12,5 41,3 0,007 0,757 

Sodraţica 4.088 62,3 22.591 134,3 10,0 50,5 31,1 33,5 0,023 0,053 

Solĉava 2.883 69,0 16.364 126,6 15,3 49,2 74,8 4,6 0,188 0,209 

Središĉe ob Dravi 3.904 51,7 14.659 147,5 9,6 51,0 49,8 6,2 0,014 0,131 
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Starše 4.204 28,8 14.682 116,6 14,4 53,0 22,6 0,1 0,008 0,097 

Straţa 5.215 83,0 15.522 90,7 5,1 57,9 19,3 36,7 0,008 0,131 

Sveta Ana 2.723 41,4 13.649 95,2 10,8 48,9 1,4 0,0 0,016 0,255 

Sveta Trojica v Slov. 

goricah 3.623 35,0 12.478 102,1 10,8 52,7 3,9 9,3 0,012 0,159 

Sveti Andraţ v Slov. 

goricah 2.434 35,8 7.204 78,0 16,5 49,1 0,0 0,5 0,014 0,097 

Sveti Jurij 2.712 46,9 14.853 118,2 17,5 49,7 2,8 5,2 0,018 0,421 

Sveti Jurij v Slov. 

goricah 2.988 34,6 36.521 82,0 9,1 54,0 89,6 4,9 0,014 0,134 

Sveti Tomaţ 2.796 33,6 7.802 99,7 14,9 53,3 0,0 0,6 0,017 0,174 

Šalovci 2.403 47,9 0 184,9 18,3 54,0 99,9 0,4 0,034 0,115 

Šempeter - Vrtojba 6.360 188,0 24.717 134,4 6,5 58,1 0,0 83,1 0,002 0,075 

Šenĉur 5.215 40,5 27.646 81,4 5,7 59,6 6,4 9,6 0,005 0,483 

Šentilj 3.962 82,3 18.001 100,9 17,0 54,2 3,3 21,4 0,008 0,159 

Šentjernej 4.285 59,5 20.452 82,4 7,2 58,5 48,6 11,4 0,014 0,670 

Šentjur 4.139 66,0 19.046 93,9 13,7 55,9 8,0 24,9 0,012 0,766 

Šentrupert 4.099 88,6 25.310 101,8 6,9 60,0 3,9 7,5 0,021 0,340 

Škocjan 3.674 47,7 24.440 76,2 8,5 57,1 12,7 9,5 0,019 0,340 

Škofja Loka 5.389 96,3 22.223 88,1 5,4 60,7 14,8 64,0 0,007 1,558 

Škofljica 5.933 44,9 22.217 69,2 3,0 58,9 23,4 14,4 0,006 0,203 

Šmarje pri Jelšah 3.793 65,1 21.775 96,4 16,2 53,7 1,3 11,0 0,011 0,452 

Šmarješke Toplice 5.451 44,7 28.946 94,5 3,1 59,0 21,9 10,9 0,011 0,280 

Šmartno ob Paki 5.020 37,8 24.466 97,0 7,6 57,4 0,2 22,1 0,006 0,193 

Šmartno pri Litiji 4.071 56,5 21.552 83,0 6,7 47,4 2,2 20,3 0,018 0,246 

Šoštanj 4.650 78,9 41.926 99,0 8,8 56,5 4,7 42,4 0,011 0,530 

Štore 3.825 102,1 21.398 111,1 14,6 54,9 0,4 28,4 0,007 0,122 

Tabor 3.421 30,9 16.316 120,0 13,4 54,5 2,9 0,6 0,023 0,371 

Tišina 3.615 32,6 17.098 101,6 15,3 54,6 11,4 4,3 0,009 0,178 

Tolmin 4.799 89,8 21.467 143,0 8,9 58,6 29,3 44,5 0,032 1,122 

Trbovlje 4.635 94,3 23.323 141,0 17,8 52,6 38,7 78,3 0,003 0,766 

Trebnje 4.645 86,1 23.810 85,4 7,2 59,2 8,6 27,8 0,014 0,480 

Trnovska vas 2.929 31,7 15.656 85,3 12,8 49,6 0,0 0,5 0,018 0,106 

Trzin 7.692 253,3 24.455 67,4 6,0 60,3 40,5 97,2 0,002 0,056 

Trţiĉ 4.568 61,8 16.272 108,9 10,6 57,1 79,5 54,8 0,010 0,782 
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Turnišĉe 3.286 70,9 10.123 106,4 20,2 51,4 22,2 18,0 0,007 0,128 

Velenje 5.456 129,9 21.646 79,3 11,6 59,0 11,0 83,7 0,002 0,452 

Velika Polana 3.242 53,1 6.674 110,5 16,3 55,3 99,8 1,0 0,012 0,069 

Velike Lašĉe 5.125 37,4 16.916 113,6 6,4 59,6 15,4 5,8 0,025 0,333 

Verţej 4.118 61,3 17.211 111,1 9,6 54,0 30,2 65,1 0,009 0,097 

Videm 3.518 27,4 15.037 107,6 13,3 54,3 47,6 0,4 0,014 0,165 

Vipava 4.732 60,8 19.213 99,3 5,7 57,2 67,9 40,1 0,020 0,847 

Vitanje 3.412 50,1 13.952 86,8 8,8 55,1 4,8 7,8 0,025 0,243 

Vodice 5.316 35,8 25.366 76,4 4,0 59,5 24,5 0,4 0,008 0,274 

Vojnik 4.372 43,8 19.685 95,2 10,4 57,9 0,0 12,1 0,009 0,558 

Vransko 3.488 64,1 17.200 97,6 14,9 53,6 0,0 4,7 0,021 0,492 

Vrhnika 5.491 73,9 16.762 88,2 5,5 61,3 46,9 51,0 0,008 0,916 

Vuzenica 3.930 64,1 14.486 101,3 12,1 54,4 14,7 19,1 0,018 0,187 

Zagorje ob Savi 4.628 72,4 21.576 111,2 11,6 57,8 16,7 49,3 0,009 0,735 

Zavrĉ 2.820 42,2 28.170 75,3 17,1 47,3 9,0 3,0 0,013 0,078 

Zreĉe 4.277 152,6 21.757 73,6 7,6 59,3 9,4 31,2 0,010 0,293 

Ţalec 4.641 93,6 22.398 109,2 14,6 55,0 2,8 34,7 0,006 0,393 

Ţelezniki 4.728 90,4 24.088 82,4 3,9 61,9 25,5 48,8 0,024 0,903 

Ţetale 2.746 33,8 22.196 130,6 16,1 50,1 65,9 1,0 0,027 0,059 

Ţiri 4.838 98,4 17.256 96,1 3,5 62,7 0,7 58,0 0,010 0,174 

Ţirovnica 5.771 30,6 20.457 126,0 7,8 56,6 45,2 20,9 0,010 0,458 

Ţuţemberk 3.854 46,3 20.547 91,5 5,4 60,6 16,2 1,3 0,036 0,657 

SKUPAJ 900.318 71,0 4.200.413 110,9 11,2 55,8 30,6 28,0 0,018 100,000 

Max 7.692 253,3 41.926 285,3 28,2 67,4 100,2 97,2 0,188 5,137 

Min 1.877 27,4 0 67,4 2,7 37,9 0,0 0,0 0,001 0,012 

Vir: SURS, MOP, MK, MF, preraĉuni UMAR, januar 2008 
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STOPNJE RAZVITOSTI OBČIN ZA LETO 2008, MF 

občina število prebivalcev  IROo 

Ajdovšĉina 18.095 91,6 

Apaĉe 3.715 123,8 

Beltinci 8.256 102,9 

Benedikt 2.084 103,5 

Bistrica ob Sotli 1.460 128,7 

Bled 8.043 81,5 

Bloke 1.578 101,3 

Bohinj 5.222 108,2 

Borovnica 3.839 100,5 

Bovec 3.138 115,1 

Braslovĉe 4.933 98,5 

Brda 5.765 100,6 

Brezovica 9.334 102,5 

Breţice 23.253 99,5 

Cankova 2.067 125,5 

Celje 48.081 77,2 

Cerklje na Gorenjskem 6.369 77,3 

Cerknica 10.284 93,4 

Cerkno 5.040 72,7 

Cerkvenjak 2.046 116,8 

Cirkulane 2.078 140,6 

Ĉrenšovci 4.080 123,9 

Ĉrna na Koroškem 3.616 103,1 

Ĉrnomelj 14.580 96,6 

Destrnik 2.496 111,8 

Divaĉa 3.814 95,2 

Dobje 1.008 113 

Dobrepolje 3.544 97,2 

Dobrna 2.083 96,5 

Dobrova - Polhov Gradec 6.691 84,2 

Dobrovnik/Dobronak 1.307 134,3 

Dol pri Ljubljani 4.341 78 

Dolenjske Toplice 3.298 100,3 

Domţale 29.902 64,7 

Dornava 2.459 109,8 

Dravograd 8.863 87 

Duplek 5.938 112,6 

Gorenja vas - Poljane 6.877 88,6 

Gorišnica 3.744 109,3 

Gorje 2.856 111,8 

Gornja Radgona 8.701 96,9 

Gornji Grad 2.595 109,2 

Gornji Petrovci 2.217 145,1 
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Grad 2.302 151,3 

Grosuplje 15.665 73,8 

Hajdina 3.528 110,2 

Hoĉe - Slivnica 9.629 108,1 

Hodoš/Hodos 356 142,7 

Horjul 2.622 68,5 

Hrastnik 10.121 97,6 

Hrpelje - Kozina 4.053 103,3 

Idrija 11.990 72,3 

Ig 5.445 94,5 

Ilirska Bistrica 14.234 105 

Ivanĉna Gorica 13.567 85,5 

Izola/Isola 14.549 76,9 

Jesenice 21.620 81,7 

Jezersko 638 114,5 

Juršinci 2.206 124,1 

Kamnik 26.477 75,1 

Kanal 5.978 83,4 

Kidriĉevo 6.502 89,8 

Kobarid 4.472 98,3 

Kobilje 570 130,3 

Koĉevje 16.292 113,6 

Komen 3.515 113,4 

Komenda 4.451 85,6 

Koper/Capodistria 47.539 72,4 

Kostanjevica na Krki 2.419 100,7 

Kostel 629 146,1 

Kozje 3.406 128,1 

Kranj 52.265 68,9 

Kranjska Gora 5.247 94 

Kriţevci 3.663 104,7 

Krško 25.167 84,2 

Kungota 4.317 112,4 

Kuzma 1.683 160,6 

Laško 13.730 87,1 

Lenart 6.889 84,6 

Lendava/Lendva 11.151 111,3 

Litija 14.099 86,9 

Ljubljana 265.881 37,7 

Ljubno 2.701 109,9 

Ljutomer 11.720 95,8 

Log - Dragomer 11.343 90,3 

Logatec 3.356 85 

Loška dolina 3.640 88,7 

Loški Potok 1.958 130,3 
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Lovrenc na Pohorju 3.145 122,3 

Luĉe 1.609 129,1 

Lukovica 4.972 89,6 

Majšperk 4.005 128,6 

Makole 2.020 124,3 

Maribor 110.668 74 

Markovci 3.798 114,4 

Medvode 14.161 78,8 

Mengeš 6.662 69 

Metlika 8.123 81,4 

Meţica 3.966 81,2 

Miklavţ na Dravskem polju 5.915 102,8 

Miren - Kostanjevica 4.741 112,1 

Mirna Peĉ 2.702 91,7 

Mislinja 4.666 99,2 

Mokronog - Trebelno 2.873 96,6 

Moravĉe 4.508 90,1 

Moravske Toplice 6.151 117,6 

Mozirje 3.946 88,7 

Murska Sobota 20.080 74,9 

Muta 3.640 97,4 

Naklo 4.899 72,1 

Nazarje 2.711 75,2 

Nova Gorica 31.538 73,4 

Novo mesto 34.432 57,4 

Odranci 1.619 93,4 

Oplotnica 3.866 106,5 

Ormoţ 12.738 95,1 

Osilnica 332 144,7 

Pesnica 7.244 116,9 

Piran/Pirano 16.758 82,2 

Pivka 5.926 100,1 

Podĉetrtek 3.224 108,8 

Podlehnik 1.820 125,3 

Podvelka 2.709 129,1 

Poljĉane 4.372 109,8 

Polzela 5.417 94,3 

Postojna 14.581 85,1 

Prebold 4.507 110,2 

Preddvor 3.200 102,9 

Prevalje 6.621 87,9 

Ptuj 23.242 84 

Puconci 6.281 127,1 

Raĉe - Fram 5.859 102 

Radeĉe 4.617 96,9 
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Radenci 5.265 90,6 

Radlje ob Dravi 6.148 96,8 

Radovljica 18.164 78,6 

Ravne na Koroškem 12.248 79 

Razkriţje 1.215 111,5 

Reĉica ob Savinji 2.285 98,6 

Renĉe - Vogrsko 4.102 100 

Ribnica 9.266 97,8 

Ribnica na Pohorju 1.254 131,9 

Rogaška Slatina 10.544 91,4 

Rogašovci 3.399 155,2 

Rogatec 3.191 99,3 

Ruše 7.351 108,4 

Selnica ob Dravi 4.587 96,5 

Semiĉ 3.710 107 

Sevnica 17.726 94 

Seţana 11.842 83,6 

Slovenj Gradec 16.779 73,5 

Slovenska Bistrica 22.893 94 

Slovenske Konjice 13.612 87,3 

Sodraţica 2.038 106,3 

Solĉava 548 150,1 

Središĉe ob Dravi 2.193 120,7 

Starše 3.955 116,5 

Straţa 3.661 85,5 

Sveta Ana 2.282 114,9 

Sveta Trojica v Slov. goricah 2.194 109,3 

Sveti Andraţ v Slov. goricah 1.209 122,5 

Sveti Jurij 2.883 119,6 

Sveti Jurij v Slov. goricah 2.076 114,5 

Sveti Tomaţ 2.164 118,9 

Šalovci 1.718 155,8 

Šempeter - Vrtojba 6.269 58,4 

Šenĉur 7.491 83,3 

Šentilj 8.074 101,9 

Šentjernej 6.583 99,1 

Šentjur 18.470 95,9 

Šentrupert 2.283 88,9 

Škocjan 3.035 96,6 

Škofja Loka 22.118 65,9 

Škofljica 7.119 83,8 

Šmarje pri Jelšah 9.662 102,5 

Šmarješke Toplice 2.832 85,4 

Šmartno ob Paki 2.909 87,7 

Šmartno pri Litiji 5.021 97,6 
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Šoštanj 8.254 74,3 

Štore 4.060 95,4 

Tabor 1.494 113,1 

Tišina 4.189 111,8 

Tolmin 12.198 90,1 

Trbovlje 18.255 93,6 

Trebnje 13.268 82,6 

Trnovska vas 1.208 114,7 

Trzin 3.385 45 

Trţiĉ 15.151 102,4 

Turnišĉe 3.422 118,8 

Velenje 33.331 67,3 

Velika Polana 1.511 137,2 

Velike Lašĉe 3.735 98,3 

Verţej 1.354 95,4 

Videm 5.247 121,8 

Vipava 5.185 97,1 

Vitanje 2.317 104,9 

Vodice 3.871 89,6 

Vojnik 7.825 94,5 

Vransko 2.457 107 

Vrhnika 14.373 82,1 

Vuzenica 2.786 105,1 

Zagorje ob Savi 17.067 87,4 

Zavrĉ 1.338 112,9 

Zreĉe 6.245 77,8 

Ţalec 20.335 90,4 

Ţelezniki 6.786 75,3 

Ţetale 1.364 133,2 

Ţiri 4.868 72,3 

Ţirovnica 4.071 100 

Ţuţemberk 4.579 97,5 

SLOVENIJA 1.964.036 100,0 

Vir: MF, UMAR, SURS, 2008 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

I. SPLOŠNI  SKLOP – osnovni podatki 

(izbrano številko pri vsaki postavki vprašanja ODEBELITE) 

1. Koliko prebivalcev ima vaša občina? 

1) do 5.000 

2) od 5.000 do 20.000 

3) nad 20.000 

2. Velikost vaše občine?           

1) do   50 km
2
 

2) od   51 do 200 km
2
 

3) nad 200 km
2
 

3. Ali je vaša občina ?           

1) mestna 

2) nemestna 

4. V  katero statistično regijo sodi vaša občina? 

1) OSREDNJESLOVENSKA                        

2) OBALNO-KRAŠKA                           

3) GORENJSKA                                      

4) GORIŠKA                                           

5) SAVINJSKA                                       

6) JUGOVZHODNA  SLOVENIJA         

7) POMURSKA                                      

8) NOTRANJSKO-KRAŠKA                

9) PODRAVSKA                                    

10) KOROŠKA                                        

11) SPODNJEPOSAVSKA                      

12) ZASAVSKA                                       
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II. RAZVOJNI SKLOP 

(izbrano številko pri vsaki postavki vprašanja  ODEBELITE) 

1. Opredelite pomembnost izvajanja obveznih nalog v vaši občini glede na posamezna področja:  

(ocenite z 1-5; 1=zelo nepomembno, 3=nevtralno, 5=zelo pomembno) 

 OBVEZNE NALOGE PO PODROČJIH zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) predšolska vzgoja 1 2 3 4 5 

2) osnovno šolstvo in šport 1 2 3 4 5 

3) primarno zdravstveno zavarovanje in 

zdravstveno zavarovanje 
1 2 3 4 5 

4) socialno varstvo 1 2 3 4 5 

5) kultura 1 2 3 4 5 

6) zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih 

sluţb 
1 2 3 4 5 

7) urejanje obĉinske prometne infrastrukture in 

zagotavljanje varnosti prometa na obĉinskih 

cestah 

1 2 3 4 5 

8) poţarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesreĉami 
1 2 3 4 5 

9) prostorske ureditve obĉinskega pomena, 

varstvo okolja in ohranjanja narave 
1 2 3 4 5 

10) plaĉila stanarin in stanovanjskih stroškov 1 2 3 4 5 

11) delovanje obĉinskih organov ter opravljanje 

upravnih, strokovnih, pospeševalnih in 

razvojnih nalog in nalog v zvezi z 

zagotavljanjem javnih sluţb 

1 2 3 4 5 

12) opravljanje drugih nalog doloĉenih z zakonom 1 2 3 4 5 

 

2. Opredelite pomembnost posameznih razvojnih prioritet v vaši občini po področjih: 

(ocenite z 1-5; 1=zelo nepomembno, 3=nevtralno, 5=zelo pomembno) 

 RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

11) spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 1 2 3 4 5 

22) spodbujanje zaposljivosti in iskalcev dela 

neaktivnih 
1 2 3 4 5 

33) razvoj ĉloveških virov in vseţivljenjskega 

uĉenja 
1 2 3 4 5 

44) enakost moţnosti in spodbujanje socialne 

vkljuĉenosti  
1 2 3 4 5 

55) institucionalna in administrativna 

usposobljenost 
1 2 3 4 5 

 

 REGIONALNI RAZVOJ zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1

1) 
konkurenĉnost podjetij in raziskovalna odliĉnost 1 2 3 4 5 

2

2) 
gospodarsko-razvojna infrastruktura 1 2 3 4 5 

3

3) 
povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 1 2 3 4 5 

4

4) 
razvoj regij 1 2 3 4 5 
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 OKOLJSKA IN PROMETNA 

INFRASTRUKTURA 

zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) obnovljivi viri in naravne danosti 1 2 3 4 5 

2) prometna infrastruktura 1 2 3 4 5 

3) varstvo okolja 1 2 3 4 5 

4) trajnostna raba energije 1 2 3 4 5 

 

 DRUGE RAZVOJNE PRIORITETE zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) teritorialno sodelovanje 1 2 3 4 5 

2) razvoj podeţelja 1 2 3 4 5 

3) razvoj ribištva 1 2 3 4 5 

 

3. Katera namenska sredstva so najbolj pomembna za izvajanje razvoja v vaši občini: 

(ocenite z 1-5; 1=zelo nepomembno, 3=nevtralno, 5=zelo pomembno) 

 NAMENSKA SREDSTVA zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) donacije 1 2 3 4 5 

2) proraĉunski sklad (RS in EU) 1 2 3 4 5 

3) kapitalski prihodki  1 2 3 4 5 

4) obĉinske takse in okoljske dajatve 1 2 3 4 5 

5) prispevki obĉanov 1 2 3 4 5 

6) drugi prihodki za investicije 1 2 3 4 5 

7) prihodki od lastne dejavnosti 1 2 3 4 5 

 

4.  Opredelite kako pomembna so namenska sredstva za financiranju posameznih področij razvoja 

v vaši občini:  

(ocenite z 1-5; 1=zelo nepomembno, 3=nevtralno, 5=zelo pomembno) 

 DONACIJE zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) obnova komunalne infrastrukture 1 2 3 4 5 

2) obnova  prometne infrastrukture 1 2 3 4 5 

3) investicije s podroĉja druţbenih dejavnosti 1 2 3 4 5 

4) namen in naĉin, ki ga doloĉi donator 1 2 3 4 5 

 

 PRORAČUNSKI SKLAD (RS in EU) zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) športna infrastruktura 1 2 3 4 5 

2) šolska in predšolska infrastruktura 1 2 3 4 5 

3) odprava posledic naravnih nesreĉ 1 2 3 4 5 

4) komunalna infrastruktura 1 2 3 4 5 

5) prometna infrastruktura 1 2 3 4 5 

6) študije 1 2 3 4 5 
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7) raziskave 1 2 3 4 5 

8) teritorialno sodelovanje 1 2 3 4 5 

9) poslovne cone 1 2 3 4 5 

10) obrtne cone 1 2 3 4 5 

11) tehnološki parki 1 2 3 4 5 

12) inkubatorji 1 2 3 4 5 

 

 KAPITALSKI PRIHODKI zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) nakup novega stvarnega premoţenja 1 2 3 4 5 

2) vzdrţevanje in obnova stvarnega premoţenja 1 2 3 4 5 

 

 OBČINSKE TAKSE IN OKOLJSKE 

DAJATVE 

zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) ravnanje z odpadki 1 2 3 4 5 

2) obnova in izgradnja komunalne infrastrukture 1 2 3 4 5 

3) oprema za zašĉito in reševanje 1 2 3 4 5 

 

 PRISPEVKI OBČANOV zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) za ceste 1 2 3 4 5 

2) za šole 1 2 3 4 5 

3) za vrtce 1 2 3 4 5 

4) za zdravstveni dom 1 2 3 4 5 

5) za domove za ostarele 1 2 3 4 5 

6) za komunalno infrastrukturo 1 2 3 4 5 

7) za kulturne dejavnosti 1 2 3 4 5 

8) za športne dejavnosti 1 2 3 4 5 

 

 DRUGI PRIHODKI ZA INVESTICIJE zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) investicije s podroĉja druţbenih dejavnosti 1 2 3 4 5 

2) prometna infrastruktura 1 2 3 4 5 

3) komunalna infrastruktura 1 2 3 4 5 

4) nakup zemljišĉ 1 2 3 4 5 

5) investicijska dokumentacija 1 2 3 4 5 

 

 PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI zelo 

nepomembno                               

 zelo  

pomembno 

1) turizem (prodaja blaga in storitev) 1 2 3 4 5 

2) komunalna dejavnost 1 2 3 4 5 

3) urejanje javnih površin 1 2 3 4 5 

4) upravljanje z nepremiĉninami 1 2 3 4 5 
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5. Ocenite razvojne moţnosti v vaši občini po posameznih področjih! 

(ocenite z 1-5; 1=ni nobenih razvojnih možnosti, 3=nevtralno, 5=zelo veliko razvojnih    možnosti) 

 PODROČJE ni nobenih 

razvojnih moţnosti                                   

 zelo veliko 

razvojnih moţnosti 

1) ĉišĉenje in odvajanje odpadnih voda 1 2 3 4 5 

2) oskrba s pitno vodo 1 2 3 4 5 

3) varstvo okolja in urejanje prostora 1 2 3 4 5 

4) ravnanje z odpadki 1 2 3 4 5 

5) urejanje prometa 1 2 3 4 5 

6) cestno gospodarstvo 1 2 3 4 5 

7) javne površine 1 2 3 4 5 

8) oskrba s toplotno energijo, varĉevanje z 

energijo, obnovljivi viri energije 1 2 3 4 5 

9) javna razsvetljava 1 2 3 4 5 

10) plinovodno omreţje 1 2 3 4 5 

11) primarne gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, 

ribištvo, gozdarstvo) 1 2 3 4 5 

12) industrijsko-predelovalne dejavnosti 1 2 3 4 5 

13) storitvene dejavnosti (turizem, banĉništvo, 

zavarovalništvo, transport) 1 2 3 4 5 

14) kulturna in naravna dedišĉina 1 2 3 4 5 

15) šport 1 2 3 4 5 

16) izobraţevanje in predšolska vzgoja 1 2 3 4 5 

17) socialno in zdravstveno varstvo 1 2 3 4 5 

18) gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi prostori 1 2 3 4 5 

19) varstvo pred naravnimi nesreĉami 1 2 3 4 5 

20) civilna zašĉita in reševanje 1 2 3 4 5 

21) mednarodno sodelovanje 1 2 3 4 5 

 

6. V katero skupino sodi vaša občina glede na indeks razvojne ogroţenosti (IROo)? 

 

1) do 90 

2) do 100 

3) do 110 

4) do 120 

5) do 140 

6) od 140 
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III. FINANČNI SKLOP 

(izbrano številko pri vsaki postavki vprašanja  ODEBELITE) 

1. Kako pomembni so posamezni finančni viri s katerimi financirate obvezne naloge v vaši občini?  

(ocenite z 1-5; 1=zelo nepomemben, 3=nevtralno, 5=zelo pomemben 

 FINANČNI VIRI zelo 

nepomemben                               

 zelo  

pomemben 

1) lastni davĉni viri 1 2 3 4 5 

2) drugi lastni viri 1 2 3 4 5 

3) odstopljeni viri 1 2 3 4 5 

4) obĉinske takse in okoljske dajatve 1 2 3 4 5 

5) zadolţevanje 1 2 3 4 5 

6) EU skladi 1 2 3 4 5 

7) dotacije 1 2 3 4 5 

8) drţavni proraĉun 1 2 3 4 5 

9) zasebni viri 1 2 3 4 5 

 

Opredelite, kateri je glavni vir financiranja nalog po posameznih področjih v vaši občini! 

(izberite zaporedno številko vira in jo  vnesite v desni stolpec preglednice spodaj)  

FINANČNI VIRI 

1. lastni davĉni viri 

2. drugi lastni viri 

3. odstopljeni viri 

4. obĉinske takse in okoljske dajatve 

5. zadolţevanje 

6. EU skladi 

7. dotacije 

8. drţavni proraĉun 

9. zasebni viri 

 

 PODROČJE FINANČNI VIRI 

1) ĉišĉenje in odvajanje odpadnih voda  

2) oskrba s pitno vodo  

3) varstvo okolja in urejanje prostora  

4) ravnanje z odpadki  

5) urejanje prometa  

6) cestno gospodarstvo  

7) javne površine  

8) oskrba s toplotno energijo, varĉevanje z energijo, 

obnovljivi viri energije 

 

9) javna razsvetljava  

10) plinovodno omreţje  
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    FINANČNI VIRI 

1. lastni davĉni viri 

2. drugi lastni viri 

3. odstopljeni viri 

4. obĉinske takse in okoljske dajatve 

5. zadolţevanje 

6. EU skladi 

7. dotacije 

8. drţavni proraĉun 

9. zasebni viri 

 

 PODROČJE FINANČNI VIRI 

11) primarne gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, ribištvo, 

gozdarstvo) 

 

12) industrijsko-predelovalne dejavnosti  

13) storitvene dejavnosti (turizem, banĉništvo, zavarovalništvo, 

transport) 

 

14) kulturna in naravna dedišĉina  

15) šport  

16) izobraţevanje in predšolska vzgoja  

17) socialno in zdravstveno varstvo  

18) gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi prostori  

19) varstvo pred naravnimi nesreĉami  

20) civilna zašĉita in reševanje  

21) mednarodno sodelovanje  

 

3. Ocenite ali ima vaša občina dovolj lastnih virov za financiranje obveznih nalog občine? 

(izberite od 1-5; 1-zelo premalo, 3-nevtralno, 5-popolnoma dovolj) 

zelo 

premalo    

popolnoma 

dovolj 

1 2 3 4 5 
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IV. UČINKI FINANCIRANJA OBVEZNIH NALOG OBČIN 

(izbrano številko pri vsaki postavki vprašanja  ODEBELITE ) 

1. Kako ocenjujete, da vaša občina s prihodki iz dohodnine pokriva obvezne naloge občine po 

posameznih področjih?  

(izberite od 1-5; 1-sploh ne pokriva, 3-nevtralno, 5-pokriva v celoti) 

 OBVEZNE NALOGE PO PODROČJIH sploh ne  

pokriva                                          

 pokriva v  

celoti 

1) predšolska vzgoja 1 2 3 4 5 

2) osnovno šolstvo in šport 1 2 3 4 5 

3) primarno zdravstveno zavarovanje in 

zdravstveno zavarovanje 1 2 3 4 5 

4) socialno varstvo 1 2 3 4 5 

5) kultura 1 2 3 4 5 

6) zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih sluţb 1 2 3 4 5 

7) urejanje obĉinske prometne infrastrukture in 

zagotavljanje varnosti prometa na obĉinskih 

cestah 1 2 3 4 5 

8) poţarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesreĉami 1 2 3 4 5 

9) prostorske ureditve obĉinskega pomena, varstvo 

okolja in ohranjanja narave 1 2 3 4 5 

10) plaĉila stanarin in stanovanjskih stroškov 1 2 3 4 5 

11) delovanje obĉinskih organov ter opravljanje 

upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih 

nalog in nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih 

sluţb 1 2 3 4 5 

12) Opravljanje drugih nalog doloĉenih z zakonom 1 2 3 4 5 

 

2. Kako ocenjujete pomembnost posameznih virov financiranja obveznih nalog občine, ki jih vaša 

občina uporablja za pokrivanje primanjkljaja prihodkov iz dohodnine? 

(ocenite z 1-5; 1=zelo nepomemben, 3=nevtralno, 5=zelo pomemben 

 FINANČNI VIRI zelo 

nepomemben                               

 zelo  

pomemben 

1) lastni davĉni viri 1 2 3 4 5 

2) drugi lastni viri 1 2 3 4 5 

3) odstopljeni viri 1 2 3 4 5 

4) obĉinske takse in okoljske dajatve 1 2 3 4 5 

5) zadolţevanje 1 2 3 4 5 

6) EU skladi 1 2 3 4 5 

7) dotacije 1 2 3 4 5 

8) drţavni proraĉun 1 2 3 4 5 

9) zasebni viri 1 2 3 4 5 
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3. Ocenite ustreznost posameznih parametrov oz. njihovih koeficientov, ki določajo primerno 

porabo v skladu z obstoječo zakonodajo za področje financiranja občin, za vašo občino - PPi =( 0,61 

+ 0,13Ci + 0,06Pi + 0,16Mi + 0,04Si)*P*Oi 

(ocenite z 1-5; 1=zelo neustrezen, 3=nevtralen, 5=zelo ustrezen) 

 PARAMETER zelo 

neustrezen                              

 zelo  

ustrezen 

1) Ci – razmerje med dolţino lokalnih cest in javnih 

poti na prebivalca v posamezni obĉini in celotno 

drţavo 1 2 3 4 5 

2) Pi – razmerje med površino posamezne obĉine na 

prebivalca in celotno drţavo 1 2 3 4 5 

3) Mi – razmerje med deleţem prebivalcev i mlajših 

od 15 let v obĉini in celotno drţavo 1 2 3 4 5 

4) Si – razmerje med deleţem prebivalcev starejših 

od 65 let v obĉini in celotno drţavo 1 2 3 4 5 

5) P - povpreĉnina 1 2 3 4 5 

6) Oi – število prebivalcev s stalnim prebivališĉem 

v obĉini 1 2 3 4 5 

 

Ocenite kako bo posamezni ukrep povečal učinke financiranja obveznih nalog v vaši občini!      

(ocenite z 1-5; 1=sploh ne bo  povečal, 3=nevtralen, 5=zelo bo povečal) 

 UKREP sploh ne bo 

povečal                                         

 zelo bo       

povečal 

1) razširjen okvir lastnih virov za financiranje 

obĉine (prihodki od 54% dohodnine poveĉane 

za inflacijo, okoljske dajatve) 1 2 3 4 5 

2) zagotavljanje dodatnih sredstev za 

sofinanciranje investicij v lokalno javno 

infrastrukturo in investicij posebnega pomena 

z upoštevanjem merila razvitosti obĉin 1 2 3 4 5 

3) veĉja svoboda pri zadolţevanju in upravljanju 

sredstev in višji prag najvišje stopnje 

zadolţenosti 1 2 3 4 5 

4) spremenjen izraĉun primernega obsega 

sredstev za financiranje primerne porabe, ki 

upošteva število prebivalcev v obĉini, 

povpreĉno primerno porabo na prebivalca in 

indeks raznolikosti obĉine 1 2 3 4 5 

5) doloĉanje povpreĉnine z upoštevanjem 

podatkov o tekoĉih odhodkih in tekoĉih 

transferih za izvajanje nalog obĉine 1 2 3 4 5 

 



Priloga 8 

 

5. Ocenite na katerih področjih se najbolj kaţejo učinki financiranja v vaši občini? 

    (ocenite z 1-5; 1=sploh se ne kažejo, 3=nevtralen, 5=zelo se kažejo) 

 GOSPODARSKO PODROČJE sploh se ne kaţejo                                            zelo se  

kaţejo    

1) okoljska in prometna infrastruktura 1 2 3 4 5 

2) primarne gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, 

ribištvo, gozdarstvo) 1 2 3 4 5 

3) industrijsko predelovalne dejavnosti 1 2 3 4 5 

4) storitvene dejavnosti (turizem, banĉništvo, 

zavarovalništvo, transport) 1 2 3 4 5 

  

NEGOSPODARSKO PODROČJE      

1) predšolska vzgoja 1 2 3 4 5 

2) osnovno šolstvo in šport 1 2 3 4 5 

3) zdravstveno zavarovanje 1 2 3 4 5 

4) socialno varstvo 1 2 3 4 5 

5) kultura 1 2 3 4 5 

 

V. PODATKI O ANKETIRANI OSEBI 

Spol 

1) moški 

2) ţenski 

Starost 

1) 20 – 30 let 

2) 31 – 40 let 

3) 41 – 50 let 

4) 51 in veĉ 

Izobrazba 

1) srednja 

2) višja 

3) visoka 

4) univerzitetna 

5) magisterij in veĉ 

Poloţaj 

1) referent 

2) svetovalec 

3) vodstveni delavec 

4) vodilni delavec 

5) strokovno-tehniĉni 
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ANOVA, DESKRIPCIJE, POST HOC TESTS 

Deskripcije 

  

N Povpreĉje 
Std. 

odklon 
Std. napaka 

95 % interval zaupanja 
za povpreĉje 

Minimum Maximum 
Spodnja 
omejitev 

Zgornja 
omejitev 

 predšolska vzgoja 1 do 5.000 27 4,33 ,620 ,119 4,09 4,58 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,74 ,562 ,129 4,47 5,01 3 5 

3 nad 20.000 9 4,78 ,441 ,147 4,44 5,12 4 5 

Skupaj 55 4,55 ,603 ,081 4,38 4,71 3 5 

 osnovno šolstvo in šport 1 do 5.000 27 4,37 ,629 ,121 4,12 4,62 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,79 ,419 ,096 4,59 4,99 4 5 

3 nad 20.000 9 4,89 ,333 ,111 4,63 5,15 4 5 

Skupaj  55 4,60 ,564 ,076 4,45 4,75 3 5 

primarno zdravstveno 
zavarovanje in zdravstveno 
zavarovanje 

1 do 5.000 27 3,89 ,892 ,172 3,54 4,24 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,05 ,970 ,223 3,58 4,52 2 5 

3 nad 20.000 9 4,67 ,707 ,236 4,12 5,21 3 5 

Skupaj 55 4,07 ,920 ,124 3,82 4,32 2 5 

socialno varstvo 1 do 5.000 27 3,89 ,751 ,145 3,59 4,19 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,16 ,688 ,158 3,83 4,49 3 5 

3 nad 20.000 9 4,67 ,500 ,167 4,28 5,05 4 5 

Skupaj  55 4,11 ,737 ,099 3,91 4,31 2 5 

kultura 1 do 5.000 27 3,74 ,712 ,137 3,46 4,02 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,21 ,787 ,181 3,83 4,59 3 5 

3 nad 20.000 9 4,33 ,500 ,167 3,95 4,72 4 5 

Skupaj 55 4,00 ,745 ,101 3,80 4,20 3 5 
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zagotavljanje lokalnih 
gospodarskih javnih sluţb 

1 do 5.000 27 4,07 ,829 ,159 3,75 4,40 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,58 ,902 ,207 4,14 5,01 2 5 

3 nad 20.000 9 4,56 ,527 ,176 4,15 4,96 4 5 

Skupaj 55 4,33 ,840 ,113 4,10 4,55 2 5 

urejanje obĉinske prometne 
infrastrukture in 
zagotavljanje varnosti 
prometa na obĉinskih cestah 

1 do 5.000 27 4,41 ,747 ,144 4,11 4,70 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,63 ,597 ,137 4,34 4,92 3 5 

3 nad 20.000 9 4,56 ,527 ,176 4,15 4,96 4 5 

Skupaj 55 4,51 ,663 ,089 4,33 4,69 2 5 

poţarno varstvo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi 
nesreĉami 

1 do 5.000 27 3,85 ,949 ,183 3,48 4,23 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,37 ,955 ,219 3,91 4,83 2 5 

3 nad 20.000 9 4,56 ,726 ,242 4,00 5,11 3 5 

Skupaj 55 4,15 ,951 ,128 3,89 4,40 2 5 

prostorske ureditve 
obĉinskega pomena, varstvo 
okolja in ohranjanja narave 

1 do 5.000 27 4,00 ,784 ,151 3,69 4,31 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,53 ,612 ,140 4,23 4,82 3 5 

3 nad 20.000 9 4,56 ,527 ,176 4,15 4,96 4 5 

Skupaj 55 4,27 ,732 ,099 4,07 4,47 2 5 

plaĉila stanarin in 
stanovanjskih stroškov 

1 do 5.000 27 3,26 1,023 ,197 2,85 3,66 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,95 ,848 ,195 3,54 4,36 2 5 

3 nad 20.000 9 4,33 ,500 ,167 3,95 4,72 4 5 

Skupaj 55 3,67 ,982 ,132 3,41 3,94 1 5 

delovanje obĉinskih organov 
ter opravljanje upravnih, 
strokovnih, pospeševalnih in 
razvojnih nalog in nalog v 
zvezi z zagotavljanjem 
javnih sluţb 

1 do 5.000 27 4,11 ,847 ,163 3,78 4,45 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,21 ,787 ,181 3,83 4,59 2 5 

3 nad 20.000 9 4,22 ,667 ,222 3,71 4,73 3 5 

Skupaj 55 4,16 ,788 ,106 3,95 4,38 2 5 

Opravljanje drugih nalog 
doloĉenih z zakonom 

1 do 5.000 27 3,74 ,764 ,147 3,44 4,04 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,89 ,737 ,169 3,54 4,25 3 5 
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3 nad 20.000 9 4,00 ,707 ,236 3,46 4,54 3 5 

Skupaj 55 3,84 ,739 ,100 3,64 4,04 3 5 

 

ANOVA  

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

predšolska vzgoja Med skupinami 2,397 2 1,198 3,614 ,034 

Znotraj skupin 17,240 52 ,332   

Skupaj 19,636 54    

osnovno šolstvo in šport Med skupinami 2,857 2 1,428 5,179 ,009 

Znotraj skupin 14,343 52 ,276   

Skupaj 17,200 54    

primarno zdravstveno zavarovanje in 
zdravstveno zavarovanje 

Med skupinami 4,095 2 2,048 2,559 ,087 

Znotraj skupin 41,614 52 ,800   

Skupaj 45,709 54    

socialno varstvo Med skupinami 4,152 2 2,076 4,285 ,019 

Znotraj skupin 25,193 52 ,484   

Skupaj 29,345 54    

kultura Med skupinami 3,657 2 1,828 3,609 ,034 

Znotraj skupin 26,343 52 ,507   

Skupaj 30,000 54    

zagotavljanje lokalnih gospodarskih 
javnih sluţb 

Med skupinami 3,403 2 1,702 2,550 ,088 

Znotraj skupin 34,706 52 ,667   

Skupaj 38,109 54    

urejanje obĉinske prometne 
infrastrukture in zagotavljanje 
varnosti prometa na obĉinskih cestah 

Med skupinami ,584 2 ,292 ,655 ,524 

Znotraj skupin 23,162 52 ,445   

Skupaj 23,745 54    
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poţarno varstvo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesreĉami 

Med skupinami 4,786 2 2,393 2,825 ,068 

Znotraj skupin 44,051 52 ,847   

Skupaj 48,836 54    

prostorske ureditve obĉinskega 
pomena, varstvo okolja in ohranjanja 
narave 

Med skupinami 3,950 2 1,975 4,115 ,022 

Znotraj skupin 24,959 52 ,480   

Skupaj 28,909 54    

plaĉila stanarin in stanovanjskih 
stroškov 

Med skupinami 9,977 2 4,988 6,157 ,004 

Znotraj skupin 42,133 52 ,810   

Skupaj 52,109 54    

delovanje obĉinskih organov ter 
opravljanje upravnih, strokovnih, 
pospeševalnih in razvojnih nalog in 
nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih 
sluţb 

Med skupinami ,147 2 ,074 ,115 ,892 

Znotraj skupin 33,380 52 ,642   

Skupaj 33,527 54    

opravljanje drugih nalog doloĉenih z 
zakonom 

Med skupinami ,553 2 ,276 ,496 ,612 

Znotraj skupin 28,975 52 ,557   

Skupaj 29,527 54    

 

Post Hoc Tests  

Multipla primerjava – Bonferroni 

Odvisna spremenljivka (I) št. prebivalcev (J) št. prebivalcev Povpreĉje razlike (I-J) Std. napaka Sig. 

95 % interval zaupanja 

Spodnja 
omejitev 

Zgornja 
omejitev 

predšolska vzgoja 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,404 ,172 ,069 -,83 ,02 

3 nad 20.000 -,444 ,222 ,150 -,99 ,10 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,404 ,172 ,069 -,02 ,83 

3 nad 20.000 -,041 ,233 1,000 -,62 ,54 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,444 ,222 ,150 -,10 ,99 
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2 od 5.000 do 20.000 ,041 ,233 1,000 -,54 ,62 

osnovno šolstvo in šport 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,419(*) ,157 ,031 -,81 -,03 

3 nad 20.000 -,519(*) ,202 ,040 -1,02 -,02 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,419(*) ,157 ,031 ,03 ,81 

3 nad 20.000 -,099 ,213 1,000 -,63 ,43 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,519(*) ,202 ,040 ,02 1,02 

2 od 5.000 do 20.000 ,099 ,213 1,000 -,43 ,63 

primarno zdravstveno 
zavarovanje in zdravstveno 
zavarovanje 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,164 ,268 1,000 -,83 ,50 

3 nad 20.000 -,778 ,344 ,084 -1,63 ,07 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,164 ,268 1,000 -,50 ,83 

3 nad 20.000 -,614 ,362 ,287 -1,51 ,28 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,778 ,344 ,084 -,07 1,63 

2 od 5.000 do 20.000 ,614 ,362 ,287 -,28 1,51 

socialno varstvo 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,269 ,208 ,608 -,78 ,25 

3 nad 20.000 -,778(*) ,268 ,016 -1,44 -,12 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,269 ,208 ,608 -,25 ,78 

3 nad 20.000 -,509 ,282 ,230 -1,21 ,19 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,778(*) ,268 ,016 ,12 1,44 

2 od 5.000 do 20.000 ,509 ,282 ,230 -,19 1,21 

kultura 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,470 ,213 ,096 -1,00 ,06 

3 nad 20.000 -,593 ,274 ,105 -1,27 ,09 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,470 ,213 ,096 -,06 1,00 

3 nad 20.000 -,123 ,288 1,000 -,84 ,59 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,593 ,274 ,105 -,09 1,27 

2 od 5.000 do 20.000 ,123 ,288 1,000 -,59 ,84 

zagotavljanje lokalnih 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,505 ,245 ,132 -1,11 ,10 
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gospodarskih javnih sluţb 3 nad 20.000 -,481 ,314 ,395 -1,26 ,30 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,505 ,245 ,132 -,10 1,11 

3 nad 20.000 ,023 ,331 1,000 -,79 ,84 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,481 ,314 ,395 -,30 1,26 

2 od 5.000 do 20.000 -,023 ,331 1,000 -,84 ,79 

urejanje obĉinske prometne 
infrastrukture in zagotavljanje 
varnosti prometa na obĉinskih 
cestah 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,224 ,200 ,801 -,72 ,27 

3 nad 20.000 -,148 ,257 1,000 -,78 ,49 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,224 ,200 ,801 -,27 ,72 

3 nad 20.000 ,076 ,270 1,000 -,59 ,74 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,148 ,257 1,000 -,49 ,78 

2 od 5.000 do 20.000 -,076 ,270 1,000 -,74 ,59 

poţarno varstvo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesreĉami 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,517 ,276 ,200 -1,20 ,17 

3 nad 20.000 -,704 ,354 ,157 -1,58 ,17 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,517 ,276 ,200 -,17 1,20 

3 nad 20.000 -,187 ,372 1,000 -1,11 ,73 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,704 ,354 ,157 -,17 1,58 

2 od 5.000 do 20.000 ,187 ,372 1,000 -,73 1,11 

prostorske ureditve obĉinskega 
pomena, varstvo okolja in 
ohranjanja narave 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,526(*) ,207 ,043 -1,04 -,01 

3 nad 20.000 -,556 ,267 ,126 -1,22 ,10 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,526(*) ,207 ,043 ,01 1,04 

3 nad 20.000 -,029 ,280 1,000 -,72 ,66 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,556 ,267 ,126 -,10 1,22 

2 od 5.000 do 20.000 ,029 ,280 1,000 -,66 ,72 

plaĉila stanarin in stanovanjskih 
stroškov 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,688(*) ,270 ,041 -1,35 -,02 

3 nad 20.000 -1,074(*) ,346 ,009 -1,93 -,22 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,688(*) ,270 ,041 ,02 1,35 
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3 nad 20.000 -,386 ,364 ,883 -1,29 ,52 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,074(*) ,346 ,009 ,22 1,93 

2 od 5.000 do 20.000 ,386 ,364 ,883 -,52 1,29 

delovanje obĉinskih organov ter 
opravljanje upravnih, strokovnih, 
pospeševalnih in razvojnih nalog 
in nalog v zvezi z zagotavljanjem 
javnih sluţb 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,099 ,240 1,000 -,69 ,49 

3 nad 20.000 -,111 ,308 1,000 -,87 ,65 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,099 ,240 1,000 -,49 ,69 

3 nad 20.000 -,012 ,324 1,000 -,81 ,79 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,111 ,308 1,000 -,65 ,87 

2 od 5.000 do 20.000 ,012 ,324 1,000 -,79 ,81 

opravljanje drugih nalog 
doloĉenih z zakonom 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,154 ,224 1,000 -,71 ,40 

3 nad 20.000 -,259 ,287 1,000 -,97 ,45 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,154 ,224 1,000 -,40 ,71 

3 nad 20.000 -,105 ,302 1,000 -,85 ,64 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,259 ,287 1,000 -,45 ,97 

2 od 5.000 do 20.000 ,105 ,302 1,000 -,64 ,85 

* Povpreĉje razlike je znaĉilno pri 0,05. 
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ANOVA, DESKRIPCIJE 

Deskripcije 

  N Povpreĉje 
Std. 

odklon 
Std. 

napaka 

95 % interval zaupanja za 
povpreĉje 

Minimum Maximum 
Spodnja 
omejitev 

Zgornja 
omejitev 

Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 1 do 5.000 27 3,74 1,163 ,224 3,28 4,20 1 5 

2 od 5.000 do 
20.000 

19 4,26 ,806 ,185 3,87 4,65 3 5 

3 nad 20.000 9 4,22 ,833 ,278 3,58 4,86 3 5 

Skupaj 55 4,00 1,018 ,137 3,72 4,28 1 5 

Spodbujanje zaposljivosti in iskalcev dela 
neaktivnih 

1 do 5.000 27 3,70 1,137 ,219 3,25 4,15 1 5 

2 od 5.000 do 
20.000 

19 3,74 ,872 ,200 3,32 4,16 2 5 

3 nad 20.000 9 4,11 ,601 ,200 3,65 4,57 3 5 

Skupaj 55 3,78 ,975 ,132 3,52 4,05 1 5 

Razvoj ĉloveških virov in vseţivljenjskega uĉenja 1 do 5.000 27 3,37 ,839 ,161 3,04 3,70 2 5 

2 od 5.000 do 
20.000 

19 3,79 ,535 ,123 3,53 4,05 3 5 

3 nad 20.000 9 4,33 ,707 ,236 3,79 4,88 3 5 

Skupaj 55 3,67 ,795 ,107 3,46 3,89 2 5 

Enakost moţnosti in spodbujanje socialne 
vkljuĉenosti 

1 do 5.000 27 3,37 1,043 ,201 2,96 3,78 1 5 

2 od 5.000 do 
20.000 

19 3,84 ,688 ,158 3,51 4,17 3 5 

3 nad 20.000 9 4,11 ,782 ,261 3,51 4,71 3 5 

Skupaj 55 3,65 ,927 ,125 3,40 3,91 1 5 

Institucionalna in administrativna usposobljenost 1 do 5.000 27 3,33 ,961 ,185 2,95 3,71 1 5 

2 od 5.000 do 19 3,47 ,841 ,193 3,07 3,88 2 5 
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20.000 

3 nad 20.000 9 4,00 ,707 ,236 3,46 4,54 3 5 

Skupaj 55 3,49 ,900 ,121 3,25 3,73 1 5 

 

ANOVA 

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti Med skupinami 3,575 2 1,788 1,773 ,180 

Znotraj skupin 52,425 52 1,008   

Skupaj 56,000 54    

Spodbujanje zaposljivosti in iskalcev dela 
neaktivnih 

Med skupinami 1,179 2 ,590 ,611 ,547 

Znotraj skupin 50,203 52 ,965   

Skupaj 51,382 54    

Razvoj ĉloveških virov in vseţivljenjskega 
uĉenja 

Med skupinami 6,655 2 3,327 6,302 ,004 

Znotraj skupin 27,454 52 ,528   

Skupaj 34,109 54    

Enakost moţnosti in spodbujanje socialne 
vkljuĉenosti 

Med skupinami 4,725 2 2,362 2,945 ,061 

Znotraj skupin 41,712 52 ,802   

Skupaj 46,436 54    

Institucionalna in administrativna 
usposobljenost 

Med skupinami 3,009 2 1,504 1,920 ,157 

Znotraj skupin 40,737 52 ,783   

Skupaj 43,745 54    
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ANOVA, DESKRIPCIJE 

Deskripcije 

  

N Povpreĉje 
Std. 

odklon 
Std. 

napaka 

95 % interval zaupanja za 
povpreĉje 

Minimum Maximum 
Spodnja 
omejitev 

Zgornja 
omejitev 

Konkurenĉnost podjetij in 
raziskovalna odliĉnost 

1 do 5.000 27 3,37 1,006 ,194 2,97 3,77 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,84 1,015 ,233 3,35 4,33 1 5 

3 nad 20.000 9 3,89 ,928 ,309 3,18 4,60 2 5 

Skupaj 55 3,62 1,009 ,136 3,35 3,89 1 5 

Gospodarsko-razvojna 
infrastruktura 

1 do 5.000 27 4,33 ,734 ,141 4,04 4,62 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,63 ,761 ,175 4,26 5,00 2 5 

3 nad 20.000 9 4,33 ,500 ,167 3,95 4,72 4 5 

Skupaj 55 4,44 ,714 ,096 4,24 4,63 2 5 

Povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov 

1 do 5.000 27 3,74 ,764 ,147 3,44 4,04 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,05 1,079 ,247 3,53 4,57 1 5 

3 nad 20.000 9 4,22 ,667 ,222 3,71 4,73 3 5 

Skupaj 55 3,93 ,879 ,119 3,69 4,16 1 5 

Razvoj regij 1 do 5.000 27 3,74 ,813 ,156 3,42 4,06 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,11 1,049 ,241 3,60 4,61 1 5 

3 nad 20.000 9 4,33 ,500 ,167 3,95 4,72 4 5 

Skupaj 55 3,96 ,881 ,119 3,73 4,20 1 5 
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ANOVA 

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Konkurenĉnost podjetij in raziskovalna 
odliĉnost 

Med skupinami 3,270 2 1,635 1,644 ,203 

Znotraj skupin 51,712 52 ,994   

Skupaj 54,982 54    

Gospodarsko-razvojna infrastruktura 

Med skupinami 1,106 2 ,553 1,089 ,344 

Znotraj skupin 26,421 52 ,508   

Skupaj 27,527 54    

Povezovanje naravnih in kulturnih 
potencialov 

Med skupinami 2,021 2 1,010 1,324 ,275 

Znotraj skupin 39,688 52 ,763   

Skupaj 41,709 54    

Razvoj regij 

Med skupinami 2,953 2 1,476 1,970 ,150 

Znotraj skupin 38,975 52 ,750   

Skupaj 41,927 54    
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ANOVA, DESKRIPCIJE, POST HOC TESTS 

Deskripcije  

  N Povpreĉje  
Std. 

odklon 
Std. 

napaka 

95 % interval zaupanja za povpreĉje 
Minimum Maximum 

Spodnja omejitev Zgornja omejitev 

Obnovljivi viri in 
naravne danosti 

1 do 5.000 27 4,07 1,072 ,206 3,65 4,50 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,21 ,918 ,211 3,77 4,65 2 5 

3 nad 20.000 9 4,00 ,866 ,289 3,33 4,67 3 5 

Skupaj 55 4,11 ,975 ,131 3,85 4,37 2 5 

Prometna infrastruktura 1 do 5.000 27 4,22 ,751 ,145 3,93 4,52 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,95 ,229 ,053 4,84 5,06 4 5 

3 nad 20.000 9 4,67 ,500 ,167 4,28 5,05 4 5 

Skupaj 55 4,55 ,662 ,089 4,37 4,72 2 5 

Varstvo okolja 1 do 5.000 27 4,30 ,669 ,129 4,03 4,56 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,79 ,419 ,096 4,59 4,99 4 5 

3 nad 20.000 9 4,78 ,441 ,147 4,44 5,12 4 5 

Skupaj 55 4,55 ,603 ,081 4,38 4,71 3 5 

Trajnostna raba energije 1 do 5.000 27 3,85 1,064 ,205 3,43 4,27 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,21 ,713 ,164 3,87 4,55 3 5 

3 nad 20.000 9 4,00 1,118 ,373 3,14 4,86 2 5 

Skupaj 55 4,00 ,962 ,130 3,74 4,26 2 5 

* Povpreĉje razlike je znaĉilno pri 0,05. 



Priloga 12 

 

ANOVA 

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Obnovljivi viri in naravne danosti 

Med skupinami ,336 2 ,168 ,171 ,843 

Znotraj skupin 51,010 52 ,981   

Skupaj 51,345 54    

Prometna infrastruktura 

Med skupinami 6,022 2 3,011 8,890 ,000 

Znotraj skupin 17,614 52 ,339   

Skupaj 23,636 54    

Varstvo okolja 

Med skupinami 3,293 2 1,647 5,239 ,008 

Znotraj skupin 16,343 52 ,314   

Skupaj 19,636 54    

Trajnostna raba energije 

Med skupinami 1,435 2 ,717 ,768 ,469 

Znotraj skupin 48,565 52 ,934   

Skupaj 50,000 54    

 

Post Hoc Tests  

Multipla primerjava – Bonferroni  

Odvisna spremenljivka (I) št. prebivalcev (J) št. prebivalcev Povpreĉje razlike (I-J) Std. napaka Sig. 
95 % interval zaupanja 

Spodnja omejitev Zgornja omejitev 

Obnovljivi viri in 
naravne danosti 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,136 ,297 1,000 -,87 ,60 

3 nad 20.000 ,074 ,381 1,000 -,87 1,02 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,136 ,297 1,000 -,60 ,87 

3 nad 20.000 ,211 ,401 1,000 -,78 1,20 

3 nad 20.000 1 do 5.000 -,074 ,381 1,000 -1,02 ,87 

2 od 5.000 do 20.000 -,211 ,401 1,000 -1,20 ,78 

Prometna infrastruktura 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,725(*) ,174 ,000 -1,16 -,29 
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3 nad 20.000 -,444 ,224 ,158 -1,00 ,11 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,725(*) ,174 ,000 ,29 1,16 

3 nad 20.000 ,281 ,236 ,716 -,30 ,86 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,444 ,224 ,158 -,11 1,00 

2 od 5.000 do 20.000 -,281 ,236 ,716 -,86 ,30 

Varstvo okolja 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,493(*) ,168 ,015 -,91 -,08 

3 nad 20.000 -,481 ,216 ,090 -1,02 ,05 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,493(*) ,168 ,015 ,08 ,91 

3 nad 20.000 ,012 ,227 1,000 -,55 ,57 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,481 ,216 ,090 -,05 1,02 

2 od 5.000 do 20.000 -,012 ,227 1,000 -,57 ,55 

Trajnostna raba energije 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,359 ,289 ,662 -1,07 ,36 

3 nad 20.000 -,148 ,372 1,000 -1,07 ,77 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,359 ,289 ,662 -,36 1,07 

3 nad 20.000 ,211 ,391 1,000 -,76 1,18 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,148 ,372 1,000 -,77 1,07 

2 od 5.000 do 20.000 -,211 ,391 1,000 -1,18 ,76 

* Povpreĉje razlike je znaĉilno pri 0,05. 
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ANOVA, DESKRIPCIJE 

Deskripcije  

  N Povpreĉje  
Std. 

odklon 
Std. napaka 

95 % interval zaupanja za povpreĉje 
Minimum Maximum 

Spodnja omejitev Zgornja omejitev 

Teritorialno 
sodelovanje 

1 do 5.000 27 3,56 1,155 ,222 3,10 4,01 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,84 ,834 ,191 3,44 4,24 2 5 

3 nad 20.000 9 4,11 ,782 ,261 3,51 4,71 3 5 

Skupaj 55 3,75 1,004 ,135 3,47 4,02 1 5 

Razvoj podeţelja 1 do 5.000 27 4,26 ,813 ,156 3,94 4,58 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,58 ,507 ,116 4,33 4,82 4 5 

3 nad 20.000 9 4,00 ,707 ,236 3,46 4,54 3 5 

Skupaj 55 4,33 ,721 ,097 4,13 4,52 2 5 

Razvoj ribištva 1 do 5.000 27 2,19 1,111 ,214 1,75 2,62 1 4 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,47 1,389 ,319 1,80 3,14 1 5 

3 nad 20.000 9 2,22 1,394 ,465 1,15 3,29 1 5 

Skupaj 55 2,29 1,242 ,168 1,96 2,63 1 5 

 



Priloga 13 

 

ANOVA 

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Teritorialno sodelovanje 

Med skupinami 2,354 2 1,177 1,175 ,317 

Znotraj skupin 52,082 52 1,002   

Skupaj 54,436 54    

Razvoj podeţelja 

Med skupinami 2,292 2 1,146 2,309 ,110 

Znotraj skupin 25,817 52 ,496   

Skupaj 28,109 54    

Razvoj ribištva 

Med skupinami ,979 2 ,489 ,309 ,735 

Znotraj skupin 82,366 52 1,584   

Skupaj 83,345 54    
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ANOVA, DESKRIPCIJE, POST HOC TESTS 

Deskripcije 

 

 N Povpreĉje 
Std. 

odklon 
Std. napaka 

95 % interval zaupanja za 

povpreĉje 
Minimum Maximum 

Spodnja 

omejitev 

Zgornja 

omejitev 

Donacije 1 do 5.000 27 1,89 1,121 ,216 1,45 2,33 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,47 1,020 ,234 1,98 2,97 1 5 

3 nad 20.000 9 3,00 1,000 ,333 2,23 3,77 2 5 

Skupaj 55 2,27 1,130 ,152 1,97 2,58 1 5 

Proraĉunski sklad (RS in 

EU) 

1 do 5.000 27 4,78 ,506 ,097 4,58 4,98 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,79 ,535 ,123 4,53 5,05 3 5 

3 nad 20.000 9 4,89 ,333 ,111 4,63 5,15 4 5 

Skupaj 55 4,80 ,487 ,066 4,67 4,93 3 5 

Kapitalski prihodki 1 do 5.000 27 3,30 1,265 ,244 2,80 3,80 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,53 1,124 ,258 2,98 4,07 1 5 

3 nad 20.000 9 4,78 ,441 ,147 4,44 5,12 4 5 

Skupaj 55 3,62 1,225 ,165 3,29 3,95 1 5 

Obĉinske takse in 

okoljske dajatve 

1 do 5.000 27 4,00 ,961 ,185 3,62 4,38 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,47 ,612 ,140 4,18 4,77 3 5 

3 nad 20.000 9 4,44 ,726 ,242 3,89 5,00 3 5 

Skupaj 55 4,24 ,838 ,113 4,01 4,46 2 5 

Prispevki obĉanov 1 do 5.000 27 2,70 1,265 ,244 2,20 3,20 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,58 1,261 ,289 1,97 3,19 1 5 
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3 nad 20.000 9 3,67 ,707 ,236 3,12 4,21 3 5 

Skupaj 55 2,82 1,234 ,166 2,48 3,15 1 5 

Drugi prihodki za 

investicije 

1 do 5.000 27 3,22 1,340 ,258 2,69 3,75 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,84 1,068 ,245 3,33 4,36 2 5 

3 nad 20.000 9 4,00 ,707 ,236 3,46 4,54 3 5 

Skupaj 55 3,56 1,198 ,162 3,24 3,89 1 5 

Prihodki od lastne 

dejavnosti 

1 do 5.000 27 2,48 1,369 ,263 1,94 3,02 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,47 1,020 ,234 1,98 2,97 1 4 

3 nad 20.000 9 3,44 ,882 ,294 2,77 4,12 2 5 

Skupaj 55 2,64 1,223 ,165 2,31 2,97 1 5 
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ANOVA 

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Donacije Med skupinami 9,506 2 4,753 4,160 ,021 

Znotraj skupin 59,404 52 1,142   

Skupaj 68,909 54    

Proraĉunski sklad (RS in EU) Med skupinami ,087 2 ,043 ,177 ,838 

Znotraj skupin 12,713 52 ,244   

Skupaj 12,800 54    

Kapitalski prihodki Med skupinami 15,060 2 7,530 5,940 ,005 

Znotraj skupin 65,922 52 1,268   

Skupaj 80,982 54    

Obĉinske takse in okoljske dajatve Med skupinami 2,968 2 1,484 2,208 ,120 

Znotraj skupin 34,959 52 ,672   

Skupaj 37,927 54    

Prispevki obĉanov Med skupinami 7,921 2 3,960 2,773 ,072 

Znotraj skupin 74,261 52 1,428   

Skupaj 82,182 54    

Drugi prihodki za investicije Med skupinami 6,334 2 3,167 2,313 ,109 

Znotraj skupin 71,193 52 1,369   

Skupaj 77,527 54    

Prihodki od lastne dejavnosti Med skupinami 7,027 2 3,514 2,479 ,094 

Znotraj skupin 73,700 52 1,417   

Skupaj 80,727 54    
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Post Hoc Tests 

Multipla primerjava – Bonferroni 

Odvisna spremenljivka (I) št. prebivalcev (J) št. prebivalcev Povpreĉje razlike (I-J) Std. napaka Sig. 
95 % interval zaupanja 

Sp. omejitev Zg. omejitev 

Donacije 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,585 ,320 ,220 -1,38 ,21 

3 nad 20.000 -1,111(*) ,411 ,028 -2,13 -,09 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,585 ,320 ,220 -,21 1,38 

3 nad 20.000 -,526 ,432 ,687 -1,60 ,54 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,111(*) ,411 ,028 ,09 2,13 

2 od 5.000 do 20.000 ,526 ,432 ,687 -,54 1,60 

Proraĉunski sklad (RS in 

EU) 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,012 ,148 1,000 -,38 ,35 

3 nad 20.000 -,111 ,190 1,000 -,58 ,36 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,012 ,148 1,000 -,35 ,38 

3 nad 20.000 -,099 ,200 1,000 -,59 ,40 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,111 ,190 1,000 -,36 ,58 

2 od 5.000 do 20.000 ,099 ,200 1,000 -,40 ,59 

Kapitalski prihodki 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,230 ,337 1,000 -1,06 ,60 

3 nad 20.000 -1,481(*) ,433 ,004 -2,55 -,41 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,230 ,337 1,000 -,60 1,06 

3 nad 20.000 -1,251(*) ,456 ,025 -2,38 -,12 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,481(*) ,433 ,004 ,41 2,55 

2 od 5.000 do 20.000 1,251(*) ,456 ,025 ,12 2,38 

Obĉinske takse in 

okoljske dajatve 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,474 ,246 ,177 -1,08 ,13 

3 nad 20.000 -,444 ,316 ,495 -1,23 ,34 
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2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,474 ,246 ,177 -,13 1,08 

3 nad 20.000 ,029 ,332 1,000 -,79 ,85 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,444 ,316 ,495 -,34 1,23 

2 od 5.000 do 20.000 -,029 ,332 1,000 -,85 ,79 

Prispevki obĉanov 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 ,125 ,358 1,000 -,76 1,01 

3 nad 20.000 -,963 ,460 ,124 -2,10 ,17 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 -,125 ,358 1,000 -1,01 ,76 

3 nad 20.000 -1,088 ,484 ,086 -2,28 ,11 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,963 ,460 ,124 -,17 2,10 

2 od 5.000 do 20.000 1,088 ,484 ,086 -,11 2,28 

Drugi prihodki za 

investicije 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,620 ,350 ,248 -1,49 ,25 

3 nad 20.000 -,778 ,450 ,270 -1,89 ,34 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,620 ,350 ,248 -,25 1,49 

3 nad 20.000 -,158 ,473 1,000 -1,33 1,01 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,778 ,450 ,270 -,34 1,89 

2 od 5.000 do 20.000 ,158 ,473 1,000 -1,01 1,33 

Prihodki od lastne 

dejavnosti 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 ,008 ,356 1,000 -,87 ,89 

3 nad 20.000 -,963 ,458 ,121 -2,10 ,17 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 -,008 ,356 1,000 -,89 ,87 

3 nad 20.000 -,971 ,482 ,147 -2,16 ,22 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,963 ,458 ,121 -,17 2,10 

2 od 5.000 do 20.000 ,971 ,482 ,147 -,22 2,16 

* Povpreĉje razlike je znaĉilno pri 0,05. 
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ANOVA, DESKRIPCIJE, POST HOC TESTS 

Deskripcije 

  N Povpreĉje 
Std. 

odklon 
Std. napaka 

95 % interval zaupanja za povpreĉje 
Minimum Maximum 

Spodnja omejitev Zgornja omejitev 

obnova komunalne infrastrukture 

1 do 5.000 27 3,15 1,610 ,310 2,51 3,79 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,32 1,529 ,351 2,58 4,05 1 5 

3 nad 20.000 9 2,44 1,424 ,475 1,35 3,54 1 5 

Skupaj 55 3,09 1,555 ,210 2,67 3,51 1 5 

obnova prometne infrastrukture 

1 do 5.000 27 3,19 1,469 ,283 2,60 3,77 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,53 1,577 ,362 2,77 4,29 1 5 

3 nad 20.000 9 2,44 1,424 ,475 1,35 3,54 1 5 

Skupaj 55 3,18 1,516 ,204 2,77 3,59 1 5 

investicije s podroĉja druţbenih dejavnosti 

1 do 5.000 27 2,93 1,328 ,256 2,40 3,45 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,68 1,293 ,297 3,06 4,31 1 5 

3 nad 20.000 9 3,33 1,323 ,441 2,32 4,35 1 5 

Skupaj 55 3,25 1,336 ,180 2,89 3,62 1 5 

namen in naĉin, ki ga doloĉi donator 

1 do 5.000 27 2,59 1,474 ,284 2,01 3,18 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,63 1,383 ,317 1,97 3,30 1 5 

3 nad 20.000 9 4,11 ,928 ,309 3,40 4,82 3 5 

Skupaj 55 2,85 1,458 ,197 2,46 3,25 1 5 
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ANOVA 

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

obnova komunalne infrastrukture Med skupinami 4,811 2 2,405 ,995 ,377 

Znotraj skupin 125,735 52 2,418   

Skupaj 130,545 54    

obnova prometne infrastrukture Med skupinami 7,149 2 3,574 1,588 ,214 

Znotraj skupin 117,033 52 2,251   

Skupaj 124,182 54    

investicije s podroĉja druţbenih dejavnosti Med skupinami 6,479 2 3,240 1,873 ,164 

Znotraj skupin 89,957 52 1,730   

Skupaj 96,436 54    

namen in naĉin, ki ga doloĉi donator Med skupinami 17,008 2 8,504 4,520 ,015 

Znotraj skupin 97,828 52 1,881   

Skupaj 114,836 54    
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Post Hoc Tests 

Multipla primerjava – Bonferroni 

Odvisna spremenljivka (I) št. prebivalcev (J) št. prebivalcev 
Povpreĉje razlike (I-

J) 

Std. 

napaka 
Sig. 

95 % interval zaupanja 

Spodnja 

omejitev 

Zgornja 

omejitev 

obnova komunalne infrastrukture 1 do 5.000 2 od 5.000 do 

20.000 

-,168 ,466 1,000 -1,32 ,98 

3 nad 20.000 ,704 ,599 ,735 -,78 2,18 

2 od 5.000 do 

20.000 

1 do 5.000 ,168 ,466 1,000 -,98 1,32 

3 nad 20.000 ,871 ,629 ,516 -,69 2,43 

3 nad 20.000 1 do 5.000 -,704 ,599 ,735 -2,18 ,78 

2 od 5.000 do 

20.000 

-,871 ,629 ,516 -2,43 ,69 

obnova prometne infrastrukture 1 do 5.000 2 od 5.000 do 

20.000 

-,341 ,449 1,000 -1,45 ,77 

3 nad 20.000 ,741 ,577 ,616 -,69 2,17 

2 od 5.000 do 

20.000 

1 do 5.000 ,341 ,449 1,000 -,77 1,45 

3 nad 20.000 1,082 ,607 ,242 -,42 2,58 

3 nad 20.000 1 do 5.000 -,741 ,577 ,616 -2,17 ,69 

2 od 5.000 do 

20.000 

-1,082 ,607 ,242 -2,58 ,42 

investicije s podroĉja druţbenih 

dejavnosti 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 

20.000 

-,758 ,394 ,179 -1,73 ,22 

3 nad 20.000 -,407 ,506 1,000 -1,66 ,85 

2 od 5.000 do 

20.000 

1 do 5.000 ,758 ,394 ,179 -,22 1,73 

3 nad 20.000 ,351 ,532 1,000 -,97 1,67 
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3 nad 20.000 1 do 5.000 ,407 ,506 1,000 -,85 1,66 

2 od 5.000 do 

20.000 

-,351 ,532 1,000 -1,67 ,97 

namen in naĉin, ki ga doloĉi donator 1 do 5.000 2 od 5.000 do 

20.000 

-,039 ,411 1,000 -1,06 ,98 

3 nad 20.000 -1,519(*) ,528 ,017 -2,82 -,21 

2 od 5.000 do 

20.000 

1 do 5.000 ,039 ,411 1,000 -,98 1,06 

3 nad 20.000 -1,480(*) ,555 ,031 -2,85 -,11 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,519(*) ,528 ,017 ,21 2,82 

2 od 5.000 do 

20.000 

1,480(*) ,555 ,031 ,11 2,85 

* Povpreĉje razlike je znaĉilno pri 0,05. 
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ANOVA, DESKRIPCIJE, POST HOC TESTS 

Deskripcije  

  
N Povpreĉje 

Std. 
odklon 

Std. napaka 
95 % interval zaupanja za povpreĉje 

Minimum Maximum 
Spodnja omejitev Zgornja omejitev 

Športna infrastruktura 1 do 5.000 27 3,44 1,086 ,209 3,01 3,87 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,00 ,943 ,216 3,55 4,45 2 5 

3 nad 20.000 9 4,44 ,726 ,242 3,89 5,00 3 5 

Skupaj 55 3,80 1,043 ,141 3,52 4,08 2 5 

Šolska in predšolska infrastruktura 1 do 5.000 27 3,96 ,980 ,189 3,58 4,35 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,21 ,918 ,211 3,77 4,65 2 5 

3 nad 20.000 9 4,44 ,726 ,242 3,89 5,00 3 5 

Skupaj 55 4,13 ,924 ,125 3,88 4,38 1 5 

Odprava posledic naravnih nesreĉ 1 do 5.000 27 3,41 1,248 ,240 2,91 3,90 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,16 1,068 ,245 3,64 4,67 2 5 

3 nad 20.000 9 4,56 ,527 ,176 4,15 4,96 4 5 

Skupaj 55 3,85 1,177 ,159 3,54 4,17 1 5 

Komunalna infrastruktura 1 do 5.000 27 4,41 ,694 ,134 4,13 4,68 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,74 ,562 ,129 4,47 5,01 3 5 

3 nad 20.000 9 4,89 ,333 ,111 4,63 5,15 4 5 

Skupaj 55 4,60 ,627 ,084 4,43 4,77 3 5 

Prometna infrastruktura 1 do 5.000 27 4,37 ,967 ,186 3,99 4,75 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,26 ,933 ,214 3,81 4,71 2 5 

3 nad 20.000 9 4,44 ,726 ,242 3,89 5,00 3 5 

Skupaj 55 4,35 ,907 ,122 4,10 4,59 1 5 

Študije 1 do 5.000 27 2,89 1,121 ,216 2,45 3,33 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,26 1,098 ,252 2,73 3,79 1 5 
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3 nad 20.000 9 3,11 1,167 ,389 2,21 4,01 2 5 

Skupaj 55 3,05 1,113 ,150 2,75 3,36 1 5 

Raziskave 1 do 5.000 27 2,67 1,074 ,207 2,24 3,09 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,37 1,165 ,267 2,81 3,93 2 5 

3 nad 20.000 9 3,33 1,118 ,373 2,47 4,19 2 5 

Skupaj 55 3,02 1,147 ,155 2,71 3,33 1 5 

Teritorialno sodelovanje 1 do 5.000 27 2,78 1,050 ,202 2,36 3,19 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,32 1,204 ,276 2,74 3,90 1 5 

3 nad 20.000 9 3,33 1,118 ,373 2,47 4,19 2 5 

Skupaj 55 3,05 1,129 ,152 2,75 3,36 1 5 

Poslovne cone 1 do 5.000 27 2,78 1,086 ,209 2,35 3,21 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,05 1,353 ,310 3,40 4,70 1 5 

3 nad 20.000 9 4,56 ,882 ,294 3,88 5,23 3 5 

Skupaj 55 3,51 1,359 ,183 3,14 3,88 1 5 

Obrtne cone 1 do 5.000 27 2,81 1,241 ,239 2,32 3,31 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,00 1,333 ,306 3,36 4,64 1 5 

3 nad 20.000 9 3,89 1,364 ,455 2,84 4,94 2 5 

Skupaj 55 3,40 1,396 ,188 3,02 3,78 1 5 

Tehnološki parki 1 do 5.000 27 2,26 ,944 ,182 1,89 2,63 1 4 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,58 1,170 ,268 3,02 4,14 1 5 

3 nad 20.000 9 3,78 1,481 ,494 2,64 4,92 2 5 

Skupaj 55 2,96 1,305 ,176 2,61 3,32 1 5 

Inkubatorji 1 do 5.000 27 2,15 ,949 ,183 1,77 2,52 1 4 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,26 1,195 ,274 2,69 3,84 1 5 

3 nad 20.000 9 4,00 1,323 ,441 2,98 5,02 2 5 

Skupaj 55 2,84 1,302 ,176 2,48 3,19 1 5 
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ANOVA  

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Športna infrastruktura 

Med skupinami 7,911 2 3,956 4,042 ,023 

Znotraj skupin 50,889 52 ,979   

Skupaj 58,800 54    

Šolska in predšolska infrastruktura 

Med skupinami 1,766 2 ,883 1,035 ,362 

Znotraj skupin 44,343 52 ,853   

Skupaj 46,109 54    

Odprava posledic naravnih nesreĉ 

Med skupinami 11,569 2 5,785 4,754 ,013 

Znotraj skupin 63,267 52 1,217   

Skupaj 74,836 54    

Komunalna infrastruktura 

Med skupinami 2,108 2 1,054 2,871 ,066 

Znotraj skupin 19,092 52 ,367   

Skupaj 21,200 54    

Prometna infrastruktura 

Med skupinami ,234 2 ,117 ,137 ,872 

Znotraj skupine 44,203 52 ,850   

Skupaj 44,436 54    

Študije 

Med skupinami 1,597 2 ,798 ,636 ,533 

Znotraj skupin 65,240 52 1,255   

Skupaj 66,836 54    

Raziskave 

Med skupinami 6,561 2 3,280 2,648 ,080 

Znotraj skupin 64,421 52 1,239   

Skupaj 70,982 54    

Teritorialno sodelovanje Med skupinami 4,064 2 2,032 1,631 ,205 
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Znotraj skupin 64,772 52 1,246   

Skupaj 68,836 54    

Poslovne cone 

Med skupinami 29,909 2 14,955 11,135 ,000 

Znotraj skupin 69,836 52 1,343   

Skupaj 99,745 54    

Obrtne cone 

Med skupinami 18,237 2 9,119 5,452 ,007 

Znotraj skupin 86,963 52 1,672   

Skupaj 105,200 54    

Tehnološki parki 

Med skupinami 26,555 2 13,277 10,561 ,000 

Znotraj skupin 65,372 52 1,257   

Skupaj 91,927 54    

Inkubatorji 

Med skupinami 28,436 2 14,218 11,718 ,000 

Znotraj skupin 63,092 52 1,213   

Skupaj 91,527 54    
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Post Hoc Tests 

Multipla primerjava – Bonferroni 

Odvisna spremenljivka (I) št. prebivalcev (J) št. prebivalcev Povpreĉje razlike (I-J) Std. napaka Sig. 
95 % interval zaupanja 

Sp. omejitev Zg. omejitev 

Športna infrastruktura 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,556 ,296 ,199 -1,29 ,18 

3 nad 20.000 -1,000(*) ,381 ,034 -1,94 -,06 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,556 ,296 ,199 -,18 1,29 

3 nad 20.000 -,444 ,400 ,816 -1,43 ,55 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,000(*) ,381 ,034 ,06 1,94 

2 od 5.000 do 20.000 ,444 ,400 ,816 -,55 1,43 

Šolska in predšolska infrastruktura 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,248 ,277 1,000 -,93 ,44 

3 nad 20.000 -,481 ,355 ,544 -1,36 ,40 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,248 ,277 1,000 -,44 ,93 

3 nad 20.000 -,234 ,374 1,000 -1,16 ,69 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,481 ,355 ,544 -,40 1,36 

2 od 5.000 do 20.000 ,234 ,374 1,000 -,69 1,16 

Odprava posledic naravnih nesreĉ 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,750 ,330 ,082 -1,57 ,07 

3 nad 20.000 -1,148(*) ,425 ,028 -2,20 -,10 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,750 ,330 ,082 -,07 1,57 

3 nad 20.000 -,398 ,446 1,000 -1,50 ,71 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,148(*) ,425 ,028 ,10 2,20 

2 od 5.000 do 20.000 ,398 ,446 1,000 -,71 1,50 

Komunalna infrastruktura 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,329 ,181 ,226 -,78 ,12 

3 nad 20.000 -,481 ,233 ,132 -1,06 ,10 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,329 ,181 ,226 -,12 ,78 

3 nad 20.000 -,152 ,245 1,000 -,76 ,45 
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3 nad 20.000 1 do 5.000 ,481 ,233 ,132 -,10 1,06 

2 od 5.000 do 20.000 ,152 ,245 1,000 -,45 ,76 

Prometna infrastruktura 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 ,107 ,276 1,000 -,58 ,79 

3 nad 20.000 -,074 ,355 1,000 -,95 ,80 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 -,107 ,276 1,000 -,79 ,58 

3 nad 20.000 -,181 ,373 1,000 -1,10 ,74 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,074 ,355 1,000 -,80 ,95 

2 od 5.000 do 20.000 ,181 ,373 1,000 -,74 1,10 

Študije 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,374 ,335 ,809 -1,20 ,46 

3 nad 20.000 -,222 ,431 1,000 -1,29 ,84 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,374 ,335 ,809 -,46 1,20 

3 nad 20.000 ,152 ,453 1,000 -,97 1,27 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,222 ,431 1,000 -,84 1,29 

2 od 5.000 do 20.000 -,152 ,453 1,000 -1,27 ,97 

Raziskave 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,702 ,333 ,120 -1,53 ,12 

3 nad 20.000 -,667 ,428 ,377 -1,73 ,39 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,702 ,333 ,120 -,12 1,53 

3 nad 20.000 ,035 ,450 1,000 -1,08 1,15 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,667 ,428 ,377 -,39 1,73 

2 od 5.000 do 20.000 -,035 ,450 1,000 -1,15 1,08 

Teritorialno sodelovanje 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,538 ,334 ,340 -1,36 ,29 

3 nad 20.000 -,556 ,430 ,605 -1,62 ,51 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,538 ,334 ,340 -,29 1,36 

3 nad 20.000 -,018 ,452 1,000 -1,13 1,10 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,556 ,430 ,605 -,51 1,62 

2 od 5.000 do 20.000 ,018 ,452 1,000 -1,10 1,13 
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Poslovne cone 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -1,275(*) ,347 ,002 -2,13 -,42 

3 nad 20.000 -1,778(*) ,446 ,001 -2,88 -,67 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 1,275(*) ,347 ,002 ,42 2,13 

3 nad 20.000 -,503 ,469 ,865 -1,66 ,66 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,778(*) ,446 ,001 ,67 2,88 

2 od 5.000 do 20.000 ,503 ,469 ,865 -,66 1,66 

Obrtne cone 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -1,185(*) ,387 ,010 -2,14 -,23 

3 nad 20.000 -1,074 ,498 ,107 -2,31 ,16 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 1,185(*) ,387 ,010 ,23 2,14 

3 nad 20.000 ,111 ,523 1,000 -1,18 1,41 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,074 ,498 ,107 -,16 2,31 

2 od 5.000 do 20.000 -,111 ,523 1,000 -1,41 1,18 

Tehnološki parki 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -1,320(*) ,336 ,001 -2,15 -,49 

3 nad 20.000 -1,519(*) ,432 ,003 -2,59 -,45 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 1,320(*) ,336 ,001 ,49 2,15 

3 nad 20.000 -,199 ,454 1,000 -1,32 ,92 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,519(*) ,432 ,003 ,45 2,59 

2 od 5.000 do 20.000 ,199 ,454 1,000 -,92 1,32 

Inkubatorji 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -1,115(*) ,330 ,004 -1,93 -,30 

3 nad 20.000 -1,852(*) ,424 ,000 -2,90 -,80 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 1,115(*) ,330 ,004 ,30 1,93 

3 nad 20.000 -,737 ,446 ,313 -1,84 ,37 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,852(*) ,424 ,000 ,80 2,90 

2 od 5.000 do 20.000 ,737 ,446 ,313 -,37 1,84 

* Povpreĉje razlike je znaĉilno pri 0,05. 
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ANOVA, DESKRIPCIJE, POST HOC TESTS 

Deskripcije 

  N Povpreĉje  
Std. 
odklon 

Std. napaka 
95 % interval zaupanja za povpreĉje 

Minimum Maximum 
Spodnja omejitev Zgornja omejitev 

Nakup novega stvarnega premoţenja 1 do 5.000 27 3,22 1,396 ,269 2,67 3,77 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,05 ,780 ,179 3,68 4,43 3 5 

3 nad 20.000 9 4,67 ,500 ,167 4,28 5,05 4 5 

Skupaj 55 3,75 1,220 ,165 3,42 4,08 1 5 

Vzdrţevanje in obnova stvarnega 
premoţenja 

1 do 5.000 27 3,37 1,079 ,208 2,94 3,80 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,11 ,875 ,201 3,68 4,53 3 5 

3 nad 20.000 9 4,78 ,441 ,147 4,44 5,12 4 5 

Skupaj 55 3,85 1,061 ,143 3,57 4,14 1 5 

 
ANOVA  

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Nakup novega stvarnega premoţenja Med skupinami 16,822 2 8,411 6,876 ,002 

Znotraj skupin 63,614 52 1,223   

Skupaj 80,436 54    

Vzdrţevanje in obnova stvarnega premoţenja Med skupinami 15,195 2 7,598 8,656 ,001 

Znotraj skupin 45,641 52 ,878   

Skupaj 60,836 54    
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Post Hoc Tests  
Multipla primerjava – Bonferroni  

Odvisna spremenljivka (I) št. prebivalcev (J) št. prebivalcev Povpreĉje razlike (I-J) 
Std. 

napaka 
Sig. 

95 % interval zaupanja 

Spodnja 
omejitev 

Zgornja 
omejitev 

Nakup novega stvarnega 
premoţenja 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,830(*) ,331 ,046 -1,65 -,01 

3 nad 20.000 -1,444(*) ,426 ,004 -2,50 -,39 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,830(*) ,331 ,046 ,01 1,65 

3 nad 20.000 -,614 ,448 ,528 -1,72 ,49 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,444(*) ,426 ,004 ,39 2,50 

2 od 5.000 do 20.000 ,614 ,448 ,528 -,49 1,72 

Vzdrţevanje in obnova 
stvarnega premoţenja 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,735(*) ,281 ,035 -1,43 -,04 

3 nad 20.000 -1,407(*) ,361 ,001 -2,30 -,52 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,735(*) ,281 ,035 ,04 1,43 

3 nad 20.000 -,673 ,379 ,246 -1,61 ,27 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,407(*) ,361 ,001 ,52 2,30 

2 od 5.000 do 20.000 ,673 ,379 ,246 -,27 1,61 

* Povpreĉje razlike je znaĉilno pri 0,05. 
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ANOVA, DESKRIPCIJE 

Deskripcije  

  N Povpreĉje 
Std. 

odklon 
Std. napaka 

95 % interval zaupanja za povpreĉje 
Minimum Maximum 

Spodnja omejitev Zgornja omejitev 

Ravnanje z odpadki 1 do 5.000 27 4,30 ,869 ,167 3,95 4,64 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,68 ,478 ,110 4,45 4,91 4 5 

3 nad 20.000 9 4,89 ,333 ,111 4,63 5,15 4 5 

Skupaj 55 4,53 ,716 ,097 4,33 4,72 2 5 

Obnova in izgradnja 
komunalne infrastrukture 

1 do 5.000 27 4,33 1,000 ,192 3,94 4,73 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,84 ,375 ,086 4,66 5,02 4 5 

3 nad 20.000 9 4,89 ,333 ,111 4,63 5,15 4 5 

Skupaj 55 4,60 ,784 ,106 4,39 4,81 1 5 

Oprema za zašĉito in reševanje 1 do 5.000 27 3,48 1,189 ,229 3,01 3,95 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,68 1,157 ,265 3,13 4,24 1 5 

3 nad 20.000 9 4,00 ,707 ,236 3,46 4,54 3 5 

Skupaj 55 3,64 1,112 ,150 3,34 3,94 1 5 
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ANOVA  

  Vsota kvadratov df 
Povpreĉje 
kvadrata 

F Sig. 

Ravnanje z odpadki Med skupinami 3,085 2 1,543 3,258 ,056 

Znotraj skupin 24,624 52 ,474   

Skupaj 27,709 54    

Obnova in izgradnja komunalne 
infrastrukture 

Med skupinami 3,785 2 1,892 3,345 ,053 

Znotraj skupin 29,415 52 ,566   

Skupaj 33,200 54    

Oprema za zašĉito in reševanje Med skupinami 1,881 2 ,941 ,754 ,475 

Znotraj skupin 64,846 52 1,247   

Skupaj 66,727 54    
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ANOVA, DESKRIPCIJE 

Deskripcije  

  N Povpreĉje 
Std. 

odklon 
Std. napaka 

95 % interval zaupanja za povpreĉje 
Minimum Maximum 

Spodnja omejitev Zgornja omejitev 

Za ceste 1 do 5.000 27 2,70 1,409 ,271 2,15 3,26 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,37 1,116 ,256 1,83 2,91 1 5 

3 nad 20.000 9 3,67 1,323 ,441 2,65 4,68 1 5 

Skupaj 55 2,75 1,350 ,182 2,38 3,11 1 5 

Za šole 1 do 5.000 27 1,89 1,086 ,209 1,46 2,32 1 4 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,00 1,000 ,229 1,52 2,48 1 4 

3 nad 20.000 9 2,22 1,093 ,364 1,38 3,06 1 4 

Skupaj 55 1,98 1,045 ,141 1,70 2,26 1 4 

Za vrtce 1 do 5.000 27 2,15 1,231 ,237 1,66 2,64 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,21 1,182 ,271 1,64 2,78 1 5 

3 nad 20.000 9 2,33 1,323 ,441 1,32 3,35 1 4 

Skupaj 55 2,20 1,208 ,163 1,87 2,53 1 5 

Za zdravstveni dom 1 do 5.000 27 1,93 1,207 ,232 1,45 2,40 1 4 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,00 ,882 ,202 1,57 2,43 1 4 

3 nad 20.000 9 2,11 1,054 ,351 1,30 2,92 1 4 

Skupaj 55 1,98 1,063 ,143 1,69 2,27 1 4 

Za domove za ostarele 1 do 5.000 27 1,96 1,126 ,217 1,52 2,41 1 4 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,32 1,250 ,287 1,71 2,92 1 5 

3 nad 20.000 9 2,44 1,333 ,444 1,42 3,47 1 4 

Skupaj 55 2,16 1,198 ,162 1,84 2,49 1 5 

Za komunalno 
infrastrukturo 

1 do 5.000 27 2,63 1,497 ,288 2,04 3,22 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 18 2,50 1,425 ,336 1,79 3,21 1 5 
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3 nad 20.000 9 2,78 1,716 ,572 1,46 4,10 1 5 

Skupaj 54 2,61 1,485 ,202 2,21 3,02 1 5 

Za kulturne dejavnosti 1 do 5.000 27 2,00 1,109 ,214 1,56 2,44 1 4 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,05 ,848 ,195 1,64 2,46 1 4 

3 nad 20.000 9 2,11 1,054 ,351 1,30 2,92 1 4 

Skupaj 55 2,04 ,999 ,135 1,77 2,31 1 4 

Za športne dejavnosti 1 do 5.000 27 2,04 1,160 ,223 1,58 2,50 1 4 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,00 ,882 ,202 1,57 2,43 1 4 

3 nad 20.000 9 2,33 1,118 ,373 1,47 3,19 1 4 

Skupaj 55 2,07 1,052 ,142 1,79 2,36 1 4 

 

ANOVA  

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Za ceste Med skupinami 10,386 2 5,193 3,067 ,055 

Znotraj skupin 88,051 52 1,693   

Skupaj 98,436 54    

Za šole Med skupinami ,760 2 ,380 ,339 ,714 

Znotraj skupin 58,222 52 1,120   

Skupaj 58,982 54    

Za vrtce Med skupinami ,235 2 ,117 ,078 ,925 

Znotraj skupin 78,565 52 1,511   

Skupaj 78,800 54    

Za zdravstveni dom Med skupinami ,241 2 ,121 ,103 ,902 

Znotraj skupin 60,741 52 1,168   

Skupaj 60,982 54    

Za domove za ostarele Med skupinami 2,237 2 1,118 ,772 ,467 
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Znotraj skupin 75,290 52 1,448   

Skupaj 77,527 54    

Za komunalno infrastrukturo Med skupinami ,481 2 ,241 ,106 ,900 

Znotraj skupin 116,352 51 2,281   

Skupaj 116,833 53    

Za kulturne dejavnosti Med skupinami ,091 2 ,046 ,044 ,957 

Znotraj skupin 53,836 52 1,035   

Skupaj 53,927 54    

Za športne dejavnosti Med skupinami ,746 2 ,373 ,329 ,721 

Znotraj skupin 58,963 52 1,134   

Skupaj 59,709 54    
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ANOVA, DESKRIPCIJE 

Deskripcije  

  N Povpreĉje 
Std. 

odklon 
Std. napaka 

95 % interval zaupanja za povpreĉje 
Minimum Maximum 

Spodnja omejitev Zgornja omejitev 

Investicije s podroĉja druţbenih 
dejavnosti 

1 do 5.000 27 3,19 1,360 ,262 2,65 3,72 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,21 1,134 ,260 2,66 3,76 1 5 

3 nad 20.000 9 4,22 ,441 ,147 3,88 4,56 4 5 

Skupaj 55 3,36 1,223 ,165 3,03 3,69 1 5 

Prometna infrastruktura 1 do 5.000 27 3,56 1,423 ,274 2,99 4,12 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,63 1,383 ,317 2,97 4,30 1 5 

3 nad 20.000 9 3,44 1,509 ,503 2,28 4,60 1 5 

Skupaj 55 3,56 1,398 ,188 3,19 3,94 1 5 

Komunalna infrastruktura 1 do 5.000 27 3,74 1,430 ,275 3,17 4,31 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,58 1,387 ,318 2,91 4,25 1 5 

3 nad 20.000 9 3,44 1,509 ,503 2,28 4,60 1 5 

Skupaj 55 3,64 1,406 ,190 3,26 4,02 1 5 

Nakup zemljišĉ 1 do 5.000 27 3,11 1,450 ,279 2,54 3,68 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,21 1,357 ,311 2,56 3,86 1 5 

3 nad 20.000 9 3,11 1,453 ,484 1,99 4,23 1 5 

Skupaj 55 3,15 1,393 ,188 2,77 3,52 1 5 

Investicijska dokumentacija 1 do 5.000 27 3,04 1,454 ,280 2,46 3,61 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,26 1,147 ,263 2,71 3,82 1 5 

3 nad 20.000 9 3,00 1,323 ,441 1,98 4,02 1 4 

Skupaj 55 3,11 1,315 ,177 2,75 3,46 1 5 
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ANOVA  

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Investicije s podroĉja druţbenih dejavnosti Med skupinami 7,940 2 3,970 2,836 ,068 

Znotraj skupin 72,788 52 1,400   

Skupaj 80,727 54    

Prometna infrastruktura Med skupinami ,217 2 ,109 ,054 ,948 

Znotraj skupin 105,310 52 2,025   

Skupaj 105,527 54    

Komunalna infrastruktura Med skupinami ,688 2 ,344 ,169 ,845 

Znotraj skupin 106,039 52 2,039   

Skupaj 106,727 54    

Nakup zemljišĉ Med skupinami ,123 2 ,061 ,031 ,970 

Znotraj skupin 104,713 52 2,014   

Skupaj 104,836 54    

Investicijska dokumentacija Med skupinami ,698 2 ,349 ,196 ,823 

Znotraj skupin 92,647 52 1,782   

Skupaj 93,345 54    
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ANOVA, DESKRIPCIJE 

Deskripcije  

  N Povpreĉje 
Std. 

odklon 
Std. napaka 

95 % interval zaupanja za povpreĉje 
Minimum Maximum 

Spodnja omejitev Zgornja omejitev 

Turizem (prodaja blaga in 
storitev) 

1 do 5.000 27 2,52 1,282 ,247 2,01 3,03 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,00 1,247 ,286 2,40 3,60 1 5 

3 nad 20.000 9 3,67 ,866 ,289 3,00 4,33 3 5 

Skupaj 55 2,87 1,263 ,170 2,53 3,21 1 5 

Komunalna dejavnost 1 do 5.000 27 2,93 1,412 ,272 2,37 3,48 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,68 1,376 ,316 2,02 3,35 1 5 

3 nad 20.000 9 3,22 1,481 ,494 2,08 4,36 1 5 

Skupaj 55 2,89 1,397 ,188 2,51 3,27 1 5 

Urejanje javnih površin 1 do 5.000 27 2,44 1,368 ,263 1,90 2,99 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,58 1,261 ,289 1,97 3,19 1 5 

3 nad 20.000 9 2,78 1,202 ,401 1,85 3,70 1 4 

Skupaj 55 2,55 1,288 ,174 2,20 2,89 1 5 

Upravljanje z nepremiĉninami 1 do 5.000 27 2,52 1,189 ,229 2,05 2,99 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 2,89 1,243 ,285 2,30 3,49 1 5 

3 nad 20.000 9 3,33 1,500 ,500 2,18 4,49 1 5 

Skupaj 55 2,78 1,272 ,172 2,44 3,13 1 5 
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ANOVA  

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Turizem (prodaja blaga in storitev) Med skupinami 9,368 2 4,684 3,174 ,052 

Znotraj skupin 76,741 52 1,476   

Skupaj 86,109 54    

Komunalna dejavnost Med skupinami 1,833 2 ,916 ,460 ,634 

Znotraj skupin 103,513 52 1,991   

Skupaj 105,345 54    

Urejanje javnih površin Med skupinami ,783 2 ,391 ,229 ,796 

Znotraj skupin 88,854 52 1,709   

Skupaj 89,636 54    

Upravljanje z nepremiĉninami Med skupinami 4,852 2 2,426 1,528 ,226 

Znotraj skupin 82,530 52 1,587   

Skupaj 87,382 54    
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ANOVA, DESKRIPCIJE, POST HOC TESTS 

Deskripcije  

  N Povpreĉje 
Std. 

odklon 
Std. 

napaka 

95 % interval zaupanja za 
povpreĉje 

Minimum Maximum 
Spodnja 
omejitev 

Zgornja 
omejitev 

Ĉišĉenje in odvajanje 
odpadnih voda 

1 do 5.000 27 4,22 ,641 ,123 3,97 4,48 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,32 ,749 ,172 3,95 4,68 3 5 

3 nad 20.000 9 4,33 ,707 ,236 3,79 4,88 3 5 

Skupaj 55 4,27 ,679 ,092 4,09 4,46 3 5 

Oskrba s pitno vodo 1 do 5.000 27 4,26 ,764 ,147 3,96 4,56 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,42 ,769 ,176 4,05 4,79 3 5 

3 nad 20.000 9 4,56 ,527 ,176 4,15 4,96 4 5 

Skupaj 55 4,36 ,729 ,098 4,17 4,56 2 5 

Varstvo okolja in urejanje 
prostora 

1 do 5.000 27 4,15 ,662 ,127 3,89 4,41 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,42 ,692 ,159 4,09 4,75 3 5 

3 nad 20.000 9 4,44 ,527 ,176 4,04 4,85 4 5 

Skupaj 55 4,29 ,658 ,089 4,11 4,47 3 5 

Ravnanje z odpadki 1 do 5.000 27 3,89 ,751 ,145 3,59 4,19 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,26 ,933 ,214 3,81 4,71 2 5 

3 nad 20.000 9 4,33 ,500 ,167 3,95 4,72 4 5 

Skupaj 55 4,09 ,800 ,108 3,87 4,31 2 5 

Urejanje prometa 1 do 5.000 27 3,85 ,770 ,148 3,55 4,16 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,11 ,737 ,169 3,75 4,46 3 5 

3 nad 20.000 9 4,00 ,866 ,289 3,33 4,67 3 5 

Skupaj 55 3,96 ,769 ,104 3,76 4,17 2 5 

Cestno gospodarstvo 1 do 5.000 27 3,70 ,775 ,149 3,40 4,01 2 5 
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2 od 5.000 do 20.000 19 4,11 ,737 ,169 3,75 4,46 3 5 

3 nad 20.000 9 3,78 ,667 ,222 3,27 4,29 3 5 

Skupaj 55 3,85 ,756 ,102 3,65 4,06 2 5 

Javne površine 1 do 5.000 27 3,44 1,013 ,195 3,04 3,85 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,05 ,780 ,179 3,68 4,43 3 5 

3 nad 20.000 9 4,11 ,333 ,111 3,85 4,37 4 5 

Skupaj 55 3,76 ,902 ,122 3,52 4,01 1 5 

Oskrba s toplotno energijo, 
varĉevanje z energijo, 
obnovljivi viri energije 

1 do 5.000 27 3,48 1,156 ,222 3,02 3,94 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,05 ,780 ,179 3,68 4,43 3 5 

3 nad 20.000 9 4,22 ,667 ,222 3,71 4,73 3 5 

Skupaj 55 3,80 1,007 ,136 3,53 4,07 1 5 

Javna razsvetljava 1 do 5.000 27 3,52 1,051 ,202 3,10 3,93 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,89 ,658 ,151 3,58 4,21 3 5 

3 nad 20.000 9 4,11 ,601 ,200 3,65 4,57 3 5 

Skupaj 55 3,75 ,886 ,120 3,51 3,99 2 5 

Plinovodno omreţje 1 do 5.000 27 2,70 1,203 ,232 2,23 3,18 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,68 1,250 ,287 3,08 4,29 1 5 

3 nad 20.000 9 4,00 ,707 ,236 3,46 4,54 3 5 

Skupaj 55 3,25 1,265 ,171 2,91 3,60 1 5 

Primarne gospodarske 
dejavnosti (kmetijstvo, 
ribištvo, gozdarstvo) 

1 do 5.000 27 3,15 1,027 ,198 2,74 3,55 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,53 ,772 ,177 3,15 3,90 2 5 

3 nad 20.000 9 3,44 ,726 ,242 2,89 4,00 3 5 

Skupaj 55 3,33 ,904 ,122 3,08 3,57 1 5 

Industrijsko-predelovalne 
dejavnosti 

1 do 5.000 27 2,93 ,917 ,176 2,56 3,29 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,26 ,933 ,214 2,81 3,71 1 5 

3 nad 20.000 9 4,11 ,928 ,309 3,40 4,82 3 5 

Skupaj 55 3,24 ,999 ,135 2,97 3,51 1 5 
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Storitvene dejavnosti 
(turizem, banĉništvo, 
zavarovalništvo, transport) 

1 do 5.000 27 3,30 1,068 ,205 2,87 3,72 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,16 ,898 ,206 3,72 4,59 2 5 

3 nad 20.000 9 4,67 ,500 ,167 4,28 5,05 4 5 

Skupaj 55 3,82 1,073 ,145 3,53 4,11 1 5 

Kulturna in naravna 
dedišĉina 

1 do 5.000 27 3,74 ,903 ,174 3,38 4,10 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,00 ,816 ,187 3,61 4,39 3 5 

3 nad 20.000 9 4,44 ,527 ,176 4,04 4,85 4 5 

Skupaj 55 3,95 ,848 ,114 3,72 4,17 2 5 

Šport 1 do 5.000 27 3,48 ,802 ,154 3,16 3,80 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,00 ,816 ,187 3,61 4,39 3 5 

3 nad 20.000 9 4,89 ,333 ,111 4,63 5,15 4 5 

Skupaj 55 3,89 ,896 ,121 3,65 4,13 2 5 

Izobraţevanje in predšolska 
vzgoja 

1 do 5.000 27 3,85 ,662 ,127 3,59 4,11 3 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 4,05 ,705 ,162 3,71 4,39 3 5 

3 nad 20.000 9 4,56 ,527 ,176 4,15 4,96 4 5 

Skupaj 55 4,04 ,693 ,093 3,85 4,22 3 5 

Socialno in zdravstveno 
varstvo 

1 do 5.000 27 3,48 ,849 ,163 3,15 3,82 2 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,74 ,653 ,150 3,42 4,05 3 5 

3 nad 20.000 9 4,22 ,441 ,147 3,88 4,56 4 5 

Skupaj 55 3,69 ,767 ,103 3,48 3,90 2 5 

Gospodarjenje s stanovanji 
in poslovnimi prostori 

1 do 5.000 27 2,85 1,134 ,218 2,40 3,30 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 18 3,56 1,042 ,246 3,04 4,07 1 5 

3 nad 20.000 9 4,00 ,500 ,167 3,62 4,38 3 5 

Skupaj 54 3,28 1,106 ,151 2,98 3,58 1 5 

Varstvo pred naravnimi 
nesreĉami 

1 do 5.000 27 3,30 ,912 ,176 2,94 3,66 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,84 ,765 ,175 3,47 4,21 3 5 

3 nad 20.000 9 3,67 ,707 ,236 3,12 4,21 3 5 
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Skupaj 55 3,55 ,857 ,116 3,31 3,78 1 5 

Civilna zašĉita in reševanje 1 do 5.000 27 3,26 1,023 ,197 2,85 3,66 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,58 ,692 ,159 3,25 3,91 3 5 

3 nad 20.000 9 3,78 ,667 ,222 3,27 4,29 3 5 

Skupaj 55 3,45 ,878 ,118 3,22 3,69 1 5 

Mednarodno sodelovanje 1 do 5.000 27 3,04 1,160 ,223 2,58 3,50 1 5 

2 od 5.000 do 20.000 19 3,63 ,684 ,157 3,30 3,96 3 5 

3 nad 20.000 9 4,33 ,866 ,289 3,67 5,00 3 5 

Skupaj 55 3,45 1,068 ,144 3,17 3,74 1 5 
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ANOVA  

  Vsota kvadratov df Povpreĉje kvadrata F Sig. 

Ĉišĉenje in odvajanje odpadnih voda Med skupinami ,137 2 ,069 ,144 ,866 

Znotraj skupin 24,772 52 ,476   

Skupaj 24,909 54    

Oskrba s pitno vodo Med skupinami ,688 2 ,344 ,638 ,532 

Znotraj skupin 28,039 52 ,539   

Skupaj 28,727 54    

Varstvo okolja in urejanje prostora Med skupinami 1,084 2 ,542 1,266 ,290 

Znotraj skupin 22,261 52 ,428   

Skupaj 23,345 54    

Ravnanje z odpadki Med skupinami 2,195 2 1,097 1,764 ,181 

Znotraj skupin 32,351 52 ,622   

Skupaj 34,545 54    

Urejanje prometa Med skupinami ,730 2 ,365 ,609 ,548 

Znotraj skupin 31,197 52 ,600   

Skupaj 31,927 54    

Cestno gospodarstvo Med skupinami 1,862 2 ,931 1,671 ,198 

Znotraj skupin 28,975 52 ,557   

Skupaj 30,836 54    

Javne površine Med skupinami 5,424 2 2,712 3,663 ,032 

Znotraj skupin 38,503 52 ,740   

Skupaj 43,927 54    

Oskrba s toplotno energijo, varĉevanje z 
energijo, obnovljivi viri energije 

Med skupinami 5,556 2 2,778 2,934 ,062 

Znotraj skupin 49,244 52 ,947   

Skupaj 54,800 54    

Javna razsvetljava Med skupinami 3,017 2 1,509 1,990 ,147 
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Znotraj skupin 39,419 52 ,758   

Skupaj 42,436 54    

Plinovodno omreţje Med skupinami 16,701 2 8,351 6,227 ,004 

Znotraj skupin 69,735 52 1,341   

Skupaj 86,436 54    

Primarne gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, 
ribištvo, gozdarstvo) 

Med skupinami 1,743 2 ,871 1,069 ,351 

Znotraj skupin 42,366 52 ,815   

Skupaj 44,109 54    

Industrijsko-predelovalne dejavnosti Med skupinami 9,502 2 4,751 5,561 ,006 

Znotraj skupin 44,425 52 ,854   

Skupaj 53,927 54    

Storitvene dejavnosti (turizem, banĉništvo, 
zavarovalništvo, transport) 

Med skupinami 16,026 2 8,013 9,027 ,000 

Znotraj skupin 46,156 52 ,888   

Skupaj 62,182 54    

Kulturna in naravna dedišĉina Med skupinami 3,429 2 1,714 2,518 ,090 

Znotraj skupin 35,407 52 ,681   

Skupaj 38,836 54    

Šport Med skupinami 13,716 2 6,858 12,036 ,000 

Znotraj skupin 29,630 52 ,570   

Skupaj 43,345 54    

Izobraţevanje in predšolska vzgoja Med skupinami 3,350 2 1,675 3,858 ,027 

Znotraj skupin 22,577 52 ,434   

Skupaj 25,927 54    

Socialno in zdravstveno varstvo Med skupinami 3,765 2 1,882 3,498 ,038 

Znotraj skupin 27,981 52 ,538   

Skupaj 31,745 54    

Gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi Med skupinami 10,981 2 5,491 5,200 ,009 
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prostori Znotraj skupin 53,852 51 1,056   

Skupaj 64,833 53    

Varstvo pred naravnimi nesreĉami Med skupinami 3,480 2 1,740 2,503 ,092 

Znotraj skupin 36,156 52 ,695   

Skupaj 39,636 54    

Civilna zašĉita in reševanje Med skupinami 2,264 2 1,132 1,495 ,234 

Znotraj skupin 39,372 52 ,757   

Skupaj 41,636 54    

Mednarodno sodelovanje Med skupinami 12,252 2 6,126 6,451 ,003 

Znotraj skupin 49,384 52 ,950   

Skupaj 61,636 54    
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Post Hoc Tests 

Multipla primerjava – Bonferroni 

Odvisna spremenljivka (I) št. prebivalcev (J) št. prebivalcev Povpreĉje razlike (I-J) Std. napaka Sig. 
95 % interval zaupanja 

Sp.omejitev Zg. omejitev 

Ĉišĉenje in odvajanje 
odpadnih voda 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,094 ,207 1,000 -,60 ,42 

3 nad 20.000 -,111 ,266 1,000 -,77 ,55 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,094 ,207 1,000 -,42 ,60 

3 nad 20.000 -,018 ,279 1,000 -,71 ,67 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,111 ,266 1,000 -,55 ,77 

2 od 5.000 do 20.000 ,018 ,279 1,000 -,67 ,71 

Oskrba s pitno vodo 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,162 ,220 1,000 -,71 ,38 

3 nad 20.000 -,296 ,283 ,898 -1,00 ,40 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,162 ,220 1,000 -,38 ,71 

3 nad 20.000 -,135 ,297 1,000 -,87 ,60 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,296 ,283 ,898 -,40 1,00 

2 od 5.000 do 20.000 ,135 ,297 1,000 -,60 ,87 

Varstvo okolja in urejanje 
prostora 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,273 ,196 ,509 -,76 ,21 

3 nad 20.000 -,296 ,252 ,734 -,92 ,33 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,273 ,196 ,509 -,21 ,76 

3 nad 20.000 -,023 ,265 1,000 -,68 ,63 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,296 ,252 ,734 -,33 ,92 

2 od 5.000 do 20.000 ,023 ,265 1,000 -,63 ,68 

Ravnanje z odpadki 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,374 ,236 ,357 -,96 ,21 

3 nad 20.000 -,444 ,304 ,448 -1,20 ,31 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,374 ,236 ,357 -,21 ,96 

3 nad 20.000 -,070 ,319 1,000 -,86 ,72 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,444 ,304 ,448 -,31 1,20 
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2 od 5.000 do 20.000 ,070 ,319 1,000 -,72 ,86 

Urejanje prometa 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,253 ,232 ,839 -,83 ,32 

3 nad 20.000 -,148 ,298 1,000 -,89 ,59 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,253 ,232 ,839 -,32 ,83 

3 nad 20.000 ,105 ,313 1,000 -,67 ,88 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,148 ,298 1,000 -,59 ,89 

2 od 5.000 do 20.000 -,105 ,313 1,000 -,88 ,67 

Cestno gospodarstvo 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,402 ,224 ,235 -,95 ,15 

3 nad 20.000 -,074 ,287 1,000 -,78 ,64 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,402 ,224 ,235 -,15 ,95 

3 nad 20.000 ,327 ,302 ,850 -,42 1,07 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,074 ,287 1,000 -,64 ,78 

2 od 5.000 do 20.000 -,327 ,302 ,850 -1,07 ,42 

Javne površine 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,608 ,258 ,066 -1,25 ,03 

3 nad 20.000 -,667 ,331 ,148 -1,49 ,15 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,608 ,258 ,066 -,03 1,25 

3 nad 20.000 -,058 ,348 1,000 -,92 ,80 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,667 ,331 ,148 -,15 1,49 

2 od 5.000 do 20.000 ,058 ,348 1,000 -,80 ,92 

Oskrba s toplotno 
energijo, varĉevanje z 
energijo, obnovljivi viri 
energije 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,571 ,291 ,166 -1,29 ,15 

3 nad 20.000 -,741 ,375 ,160 -1,67 ,19 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,571 ,291 ,166 -,15 1,29 

3 nad 20.000 -,170 ,394 1,000 -1,14 ,80 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,741 ,375 ,160 -,19 1,67 

2 od 5.000 do 20.000 ,170 ,394 1,000 -,80 1,14 

Javna razsvetljava 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,376 ,261 ,465 -1,02 ,27 

3 nad 20.000 -,593 ,335 ,249 -1,42 ,24 
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2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,376 ,261 ,465 -,27 1,02 

3 nad 20.000 -,216 ,352 1,000 -1,09 ,66 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,593 ,335 ,249 -,24 1,42 

2 od 5.000 do 20.000 ,216 ,352 1,000 -,66 1,09 

Plinovodno omreţje 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,981(*) ,347 ,020 -1,84 -,12 

3 nad 20.000 -1,296(*) ,446 ,016 -2,40 -,19 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,981(*) ,347 ,020 ,12 1,84 

3 nad 20.000 -,316 ,469 1,000 -1,48 ,84 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,296(*) ,446 ,016 ,19 2,40 

2 od 5.000 do 20.000 ,316 ,469 1,000 -,84 1,48 

Primarne gospodarske 
dejavnosti (kmetijstvo, 
ribištvo, gozdarstvo) 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,378 ,270 ,503 -1,05 ,29 

3 nad 20.000 -,296 ,347 1,000 -1,16 ,56 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,378 ,270 ,503 -,29 1,05 

3 nad 20.000 ,082 ,365 1,000 -,82 ,99 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,296 ,347 1,000 -,56 1,16 

2 od 5.000 do 20.000 -,082 ,365 1,000 -,99 ,82 

Industrijsko-predelovalne 
dejavnosti 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,337 ,277 ,686 -1,02 ,35 

3 nad 20.000 -1,185(*) ,356 ,005 -2,07 -,31 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,337 ,277 ,686 -,35 1,02 

3 nad 20.000 -,848 ,374 ,083 -1,77 ,08 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,185(*) ,356 ,005 ,31 2,07 

2 od 5.000 do 20.000 ,848 ,374 ,083 -,08 1,77 

Storitvene dejavnosti 
(turizem, banĉništvo, 
zavarovalništvo, 
transport) 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,862(*) ,282 ,011 -1,56 -,16 

3 nad 20.000 -1,370(*) ,363 ,001 -2,27 -,47 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,862(*) ,282 ,011 ,16 1,56 

3 nad 20.000 -,509 ,381 ,564 -1,45 ,43 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,370(*) ,363 ,001 ,47 2,27 
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2 od 5.000 do 20.000 ,509 ,381 ,564 -,43 1,45 

Kulturna in naravna 
dedišĉina 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,259 ,247 ,897 -,87 ,35 

3 nad 20.000 -,704 ,318 ,093 -1,49 ,08 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,259 ,247 ,897 -,35 ,87 

3 nad 20.000 -,444 ,334 ,567 -1,27 ,38 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,704 ,318 ,093 -,08 1,49 

2 od 5.000 do 20.000 ,444 ,334 ,567 -,38 1,27 

Šport 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,519 ,226 ,078 -1,08 ,04 

3 nad 20.000 -1,407(*) ,291 ,000 -2,13 -,69 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,519 ,226 ,078 -,04 1,08 

3 nad 20.000 -,889(*) ,305 ,016 -1,64 -,13 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,407(*) ,291 ,000 ,69 2,13 

2 od 5.000 do 20.000 ,889(*) ,305 ,016 ,13 1,64 

Izobraţevanje in 
predšolska vzgoja 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,201 ,197 ,941 -,69 ,29 

3 nad 20.000 -,704(*) ,254 ,023 -1,33 -,08 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,201 ,197 ,941 -,29 ,69 

3 nad 20.000 -,503 ,267 ,195 -1,16 ,16 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,704(*) ,254 ,023 ,08 1,33 

2 od 5.000 do 20.000 ,503 ,267 ,195 -,16 1,16 

Socialno in zdravstveno 
varstvo 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,255 ,220 ,751 -,80 ,29 

3 nad 20.000 -,741(*) ,282 ,034 -1,44 -,04 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,255 ,220 ,751 -,29 ,80 

3 nad 20.000 -,485 ,297 ,324 -1,22 ,25 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,741(*) ,282 ,034 ,04 1,44 

2 od 5.000 do 20.000 ,485 ,297 ,324 -,25 1,22 

Gospodarjenje s 
stanovanji in poslovnimi 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,704 ,313 ,086 -1,48 ,07 

3 nad 20.000 -1,148(*) ,396 ,016 -2,13 -,17 
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prostori 2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,704 ,313 ,086 -,07 1,48 

3 nad 20.000 -,444 ,420 ,883 -1,48 ,59 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,148(*) ,396 ,016 ,17 2,13 

2 od 5.000 do 20.000 ,444 ,420 ,883 -,59 1,48 

Varstvo pred naravnimi 
nesreĉami 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,546 ,250 ,100 -1,16 ,07 

3 nad 20.000 -,370 ,321 ,761 -1,16 ,42 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,546 ,250 ,100 -,07 1,16 

3 nad 20.000 ,175 ,337 1,000 -,66 1,01 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,370 ,321 ,761 -,42 1,16 

2 od 5.000 do 20.000 -,175 ,337 1,000 -1,01 ,66 

Civilna zašĉita in 
reševanje 

1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,320 ,261 ,676 -,96 ,32 

3 nad 20.000 -,519 ,335 ,383 -1,35 ,31 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,320 ,261 ,676 -,32 ,96 

3 nad 20.000 -,199 ,352 1,000 -1,07 ,67 

3 nad 20.000 1 do 5.000 ,519 ,335 ,383 -,31 1,35 

2 od 5.000 do 20.000 ,199 ,352 1,000 -,67 1,07 

Mednarodno sodelovanje 1 do 5.000 2 od 5.000 do 20.000 -,595 ,292 ,140 -1,32 ,13 

3 nad 20.000 -1,296(*) ,375 ,003 -2,22 -,37 

2 od 5.000 do 20.000 1 do 5.000 ,595 ,292 ,140 -,13 1,32 

3 nad 20.000 -,702 ,394 ,243 -1,68 ,27 

3 nad 20.000 1 do 5.000 1,296(*) ,375 ,003 ,37 2,22 

2 od 5.000 do 20.000 ,702 ,394 ,243 -,27 1,68 

* Povpreĉje razlike je znaĉilno pri 0,05. 
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TABELA KOMUNALITET 

  Izhodišĉe  Ekstrakcija 

predšolska vzgoja 1,000 0,841 

osnovno šolstvo in šport 1,000 0,809 

primarno zdravstveno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje 1,000 0,723 

socialno varstvo 1,000 0,611 

kultura 1,000 0,554 

zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih sluţb 1,000 0,747 

urejanje obĉinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti 

prometa na obĉinskih cestah 
1,000 0,628 

poţarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreĉami 1,000 0,663 

prostorske ureditve obĉinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanja 

narave 
1,000 0,636 

plaĉila stanarin in stanovanjskih stroškov 1,000 0,763 

delovanje obĉinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, 

pospeševalnih in razvojnih nalog in nalog v zvezi z zagotavljanjem 

javnih sluţb 

1,000 0,523 

opravljanje drugih nalog doloĉenih z zakonom 1,000 0,536 

Metoda ekstrahiranja: analiza metode glavnih komponent. 
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TABELA KOMUNALITET 

  Izhodišĉe Ekstrakcija 

spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 1,000 0,780 

spodbujanje zaposljivosti in iskalcev dela neaktivnih 1,000 0,767 

razvoj ĉloveških virov in vseţivljenjskega uĉenja 1,000 0,732 

enakost moţnosti in spodbujanje socialne vkljuĉenosti 1,000 0,761 

institucionalna in administrativna usposobljenost 1,000 0,637 

konkurenĉnost podjetij in raziskovalna odliĉnost 1,000 0,718 

gospodarsko-razvojna infrastruktura 1,000 0,553 

povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 1,000 0,769 

razvoj regij 1,000 0,732 

obnovljivi viri in naravne danosti 1,000 0,708 

prometna infrastruktura 1,000 0,755 

varstvo okolja 1,000 0,669 

trajnostna raba energije 1,000 0,767 

teritorialno sodelovanje 1,000 0,430 

razvoj podeţelja 1,000 0,613 

razvoj ribištva 1,000 0,492 

Metoda ekstrahiranja: analiza metode glavnih komponent. 
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TABELA KOMUNALITET 

 Izhodišĉe Ekstrakcija 

donacije 1,000 0,613 

proraĉunski sklad (RS in EU) 1,000 0,878 

kapitalski prihodki 1,000 0,538 

obĉinske takse in okoljske dajatve 1,000 0,525 

prispevki obĉanov 1,000 0,625 

drugi prihodki za investicije 1,000 0,511 

prihodki od lastne dejavnosti 1,000 0,599 

Metoda ekstrahiranja: analiza metode glavnih komponent. 
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TABELA KOMUNALITET 

 Izhodišĉe Ekstrakcija 

ĉišĉenje in odvajanje odpadnih voda 1,000 0,758 

oskrba s pitno vodo 1,000 0,804 

varstvo okolja in urejanje prostora 1,000 0,772 

ravnanje z odpadki 1,000 0,689 

urejanje prometa 1,000 0,747 

cestno gospodarstvo 1,000 0,675 

javne površine 1,000 0,807 

oskrba s toplotno energijo, varĉevanje z energijo, obnovljivi viri 

energije 
1,000 0,686 

javna razsvetljava 1,000 0,653 

plinovodno omreţje 1,000 0,557 

primarne gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo) 1,000 0,851 

industrijsko-predelovalne dejavnosti 1,000 0,789 

storitvene dejavnosti (turizem, banĉništvo, zavarovalništvo, transport) 1,000 0,730 

kulturna in naravna dedišĉina 1,000 0,652 

šport 1,000 0,594 

izobraţevanje in predšolska vzgoja 1,000 0,813 

socialno in zdravstveno varstvo 1,000 0,639 

gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi prostori 1,000 0,640 

varstvo pred naravnimi nesreĉami 1,000 0,811 

civilna zašĉita in reševanje 1,000 0,826 

mednarodno sodelovanje 1,000 0,531 

Metoda ekstrahiranja: analiza metode glavnih komponent. 
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TABELA KOMUNALITET 

 Izhodišĉe Ekstrakcija 

lastni davĉni viri 1,000 0,704 

drugi lastni viri 1,000 0,706 

odstopljeni viri 1,000 0,659 

obĉinske takse in okoljske dajatve 1,000 0,753 

zadolţevanje 1,000 0,564 

EU skladi 1,000 0,682 

dotacije 1,000 0,714 

drţavni proraĉun 1,000 0,739 

zasebni viri 1,000 0,769 

Metoda ekstrahiranja: analiza metode glavnih komponent. 
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TABELA KOMUNALITET 

  Izhodišĉe Ekstrakcija 

Pmbp/zap 1,000 0,857 

Doh/preb 1,000 0,853 

Dvgd/zap 1,000 0,812 

St/zap 1,000 0,695 

IROo   1,000 0,712 

Ci - razmerje med dolţino lokalnih cest in javnih poti na 

prebivalca v posamezni obĉini in celotno drţavo 
1,000 0,659 

Pi - razmerje med površino posamezne obĉine na prebivalca in 

celotno drţavo 
1,000 0,629 

Mi - razmerje med deleţem prebivalcev i mlajših od 15 let v 

obĉini in celotno drţavo 
1,000 0,614 

Si - razmerje med deleţem prebivalcev starejših od 65 let v 

obĉini in celotno drţavo 
1,000 0,666 

P - povpreĉnina 1,000 0,481 

Oi - število prebivalcev s stalnim prebivališĉem v obĉini 1,000 0,466 

Metoda ekstrahiranja: analiza metode glavnih komponent. 
 


